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 (.عبلساااملناِهُج الدِّراِسيَُّة، كتاُب التَّوِحيد، املستوى ) العنوان:

ِتاااراا لِمِنااِهِج الدِّراِسايَّة ك املِمَعاة العربيَّاة  نُبَذٌة ُمختَصرة: ِِ ْا يَّاُة تَاِذاِذًباا  ِِ تُعَتبَاُر هذه املااََّّ  الِعم
ِن هذه املاََّّ  ما ََيَتصُّ  ِِ ِْمن ِض اٍت،  ْهي ُمَقسٌَِّة عمى ِعدَّ  ُمسَتًو ِب،  َُوجََّذِة لِمطُّّلا

السُّعوََّّة امل
ْهي مُ  ٌة إىل اثَنيت عشر  )ِبِدراَسِة ِعِمِم التَّوحيد،  َِ َِّن املستوى الساااِبع ( ُمِستوى، 12قسَّ ْقد تض

ااد باان عبااد الوهاااب  ياادِ َشاارحاا مااوِجلاا ِلعتاااب التَّوحِ منذااا  َِّ ، -رمحاا  ات تعاااىل  -ملؤلِِّفاا ا ااماااَّ  
ِماان مهاامِّ مااا ْإنَّ اآلًااة،  َّمن  خن حن جن يمُّٱ قولاا  ات تعاااىلا اإىل باااب ياادِ وحِ التَّ  ان بااابِماا

َل عمي   َِ ْاألبواب ما ًمياامن اشت   ملساِئل 
تاِ  َِْْضاِم ِ  -1 َِ ْبَيااُن َعَم ْذِِكُر مقسااِم ،  ْمنَّ  ،وبِ نُ الاذُّ  نِما رُ عفِّاًُ  ْماا، تعرًِف التَّوحيد، 

 .سابٍ حِ  ِيِ غَ بِ  ةَ اجلنَّ  لَ َِ ََّ ُ  قَ حقَّ  نمَ 
ُْمقَتضياِِتِا.، مع بياِن ات إالا  إل  ال من  ِ ذاََّ شَ الدُّعاء إىل  -2 ِْطذا   ُشر
ااِرِ ، ْ  -3 ْذِِكااِر بعااِ  ُ ااورِِه ِماان الُوقااوه ْياا  التَّحااذًرُ اخلَااوُ  ِماان الشِّ ، مااع بياااِن منواِعااِ ، 

ُُ  رُ ذِ النَّاْ  ، عِاِْ ََّ  مْ ّلءِ الابَ  عِ ِْ رَ لِ  مهاحنوِ  ْاخليطِ  ةقَ احلمَ  سِ بِ مُ ْمشعالِِ ، ك ِب  اتِ  ِيِ غَالِ ْالاذَّ
ْغي ذلك.اتِ  غيِ بِ ْاالسِتغاثَة   عاذَ االستِ تعاىل، ْ     ْيِا ال ًقدر عمي  إالا ات، 
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 مقدمة

َِّ  نايِّ بِ نَ  منيْاملرسَ  ياءاألنبِ   ِ رَ شِ مَ  عمى ّلَّْالسَّ  ّل ْالاَّ  ،العاملني ربِّ  تِ  احلِدُ   آل  ْعمى د 
 ا بعد امما  ،نيعِ مجَ   بِ حِ ْ َ 

ِِ  األسااا ُ  ْهااو بااات،الواجِ  بُ َجااِْ مَ  هااو ْتعاااىل  ساابحانَ  اتِ  ياادحِ وِ تاَ  ْاا نَّ   ْااّل ،األعِااا ِ  يااعِ جل
ِِ  ك جنا َ  ال يانِ الدُّ  ك  َ عاََّ سَ  ال ّلحَ  َ  ال  ،ْنَ َُّ  لٍ َِ عَ  ميَّ  اتُ  لُ بَ قِ ًاَ   .  بِ  إالا   ِ رَ اآل

ًِْقيقاااا لاا  حاار َ  ب َتوِعيَااة اجلاليااات عمااى تَااِدرًِس ماااََِّّ  التَّوِحيااِد، تَااعِ مَ  ْإمياناااا بِِمِهيَّااة ذلااك 
  ِفاالِّ ؤَ ُِ لِ  ،ياادِ بِ العَ  عمااى اتِ  قُّ َحاا هااو الااذي ياادوحِ التَّ  عتااابِ لِ  لاا وجَ ُماا حاا رِ َشاا نَِّ َضااتَ ًاَ وى املسااتَ  ْهااذا
َِّ  يخالشَّ  ااماَّ قولا  ات  اوحياد إىل باابالتَّ  ان بااب، ِما(1)  - ات رمحا  - الوهااب عباد بن د 

  ... اآلًة. ﴿ َحَّتَّ ِإَذا ُْالَِّه َعِن قُاُموِِبِِم ﴾تعاىلا 
  
                                           

َِّ  ااسّلَّ شيخ هو (1) ِِ ِِ التَّ  سميِان بن الوهاب عبد بن د   ،(ه 1115) سانة ًاا الرِّ  قارب ةنَاياِ ياَ العُ  بماد  ك دَ لِ ُْ  ،يا ي
 غااةالمُّ  كتااب  ك ةَعاااملطالَ  يَ ثِااكَ   هِ رِ غَ ِ اا ك ْكااان  ،ِقااالفِ  ك مبياا  عمااى رمْقَاا ،واتٍ نَ َساا رِشااعَ   موِغاابُ  قباال العاارم القاارآنَ  ظِفااحَ 

 مِ ِماالعِ  بِ مَاطَ  ك دَّ َْجا ياد،وحِ التَّ  ةَْاعرِ مَ  ك هرَ دِ َ ا اتُ  حَ رَ َشاَْ  ااسّلَّ، م لِ  ك مِاءالعُ  ْكّلَِّ  ْاحلدًث يفسِ ْالتَّ  العربية
اابَ مُ  ن  ِساا ك ْهااو  بعاا  منَّ  ات رمحاا  رمى. مناا  َُّّْ لَ متاَّاالِ  اَّْالشااا ْاحلجااا  البااار  إىل لَ َحاارَ  ثَّ  مناا ، راا ْاِْاا اا ماااحَ  ْنااا َ  ، ٍ رَ عِّ

ا قد البّلَّ  - ات رمحا  - ساعوَّ بان  ِاد اامااَّ  ِ رَ مباؤا َ  دِّ اجلِا دسااعِ  عان رَِّ َْشا ْاخلراْاات، هدَ ْالبِا ر الشِّا عميذاا ميَّ َِ
 األشاااجار  بااااََّ عِ  عااان ذااايْالنَّ  املنعااار، عااان ذااايْالنَّ  وحياااد،التَّ  إىل عو الااادَّ  ك دَّ َجاااَْ  املنعااار، عااان ًْنذاااى بااااملعْر  ًاااِمر

ْثاااان باااورْالقُ  ْاألحجاااار  إىل  تُاااوَ عِ ََّ  رتَشاااْانتَ  ، بِااا اتُ  عَ َفاااْناَ  وحياااد،التَّ  عماااى  تِاااخلطورَ  منااا  رَ ذَّ َْحااا وَّ مُاااالغُ  بَ ْحاااارَ  ،ْاأل
 . اآلْاق ك وحيدالتَّ 
 ا منذا ،العتب نمِ  يَ العثِ  فملَّ 
 . ذاتبُ الشُّ  فُ شِ كَ   -1
 . ااسّلَّ لْضائِ  -2
 . ااميان  و مُ  -3
 . يدبِ العَ  عمى ات حقُّ  هو الذي وحيدالتَّ  كتاب  -4

 وعنيالنَّا  نَ َِّ َضا قاد كاان  ْإن ،( ةيَّااأللوهِ  )  بااََّ العِ  توحياد ياانبَ بِ  ْي  اهتمَّ  ْقد فات ،ؤلَّ مُ  منفس نمِ  العتاب هذا ًْعترب
 َِ  (.  فاتْالاِّ  ْاألمساء ،ةيَّ بوبِ الرُّ  توحيد ) نًِ رَ اآل
ْثااان بااورِ القُ   ِ باااََّ عِ بِ    مانِاا ك وىِمااالباَ  ِااوَِّ عُ ْلِ  ،لِ ُسااالرُّ   ِ وَ ِعااََّ   مَّْ   ألنَّاا ؛ةيَّااوهِ األلُ  بتوحيااد  ناًتَااعِ  املؤلااف  اار  ْإمناا  ْاأل
 . ْغيها حجارِ ْاأل
 .(اه1206) سنة الدرعية بمد  ك - ات رمح  - توك
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ْالثّلثونا تابع باب مِ   ه .......و غيَ عُ دِ مْ ًَ  اتِ  ِيِ غَ بِ  يثَ غِ تَ سِ ر  من ًَ ن الشِّ الدر  التاسع 
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ْاألربعونا باب قو  ات تعاىلا ر  احلاَِّ الدَّ  ًُِشرُِكوَن َما اَل ََيُِمُق َشِيئاا َُْهِم ﴿ي  َُيَِمُقاوَن ﴾َم
 ........................................................................ ........... 
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ْاألربعاااونا تاااابع بااااب قاااو  ات تعااااىلا الااادَّ  ًُِشااارُِكوَن َماااا اَل ََيِمُاااُق َشاااِيئاا َُْهاااِم ر  الثااااين  ﴿ َم
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ْاألربعاااونا تاااابع بااااب قاااو  ات تعااااىلا الااادَّ  ًُِشااارُِكوَن َماااا اَل ََيِمُاااُق َشاااِيئاا َُْهاااِم ر  الثالاااث  ﴿ َم
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ْاألربعونا باب قو  ات تعاىلا ر  الرا الدَّ   ............ ﴿ َحَّتَّ ِإَذا ُْالَِّه َعِن قُاُموِِبِِم ﴾ابع 
ْاألربعونا تابع باب قو  ات تعاىلا ر  اخلامِ الدَّ   ...... ﴿ َحَّتَّ ِإَذا ُْالَِّه َعِن قُاُموِِبِِم ﴾س 
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 وىتَ س  في هذا المُ  يد  ح  و  الت    ة  ماد   يس  ر  د  تَ ل   ةُ العام   األهدافُ 

 . ِ مِ ضِ َْْ  يدِ وحِ التَّ بِ   الطااِلبِ ةُ َْ رِ عِ َّاَّ مَ لِ من تاَ  -1
 ذلك. وابَ ْثَ  ،ا ِ   النا وَ عِ ك ََّ  وحيدِ التَّ بِ  ءِ دِ البِ  جوبَ ُْ   الطااِلبُ  َ رِ دِ من ًُ  -2
 لمات ذلك.مِ ستاَ ْمُ   ات  من ال إل  إالا ذاََّ عىن شَ َِ لِ   الطاالبِ مُ ذِ ْاَ  قَ َِّ عَ تاَ من ًاَ  -3
َ باَ ًْاُ  ،ر من حيذَ  ، ِ رِ عمى الشِّ  َ  الطااِلبُ رَّ عَ تاَ من ًاَ  -4   .ّلنِ طِ ة بُ لَّ مَِّ  نيِّ
ااا مناااواهِ   ِ ِعاااعماااى باَ  َ  الطاالِااابُ رَّ َعاااتاَ من ًاَ  -5  ةِ مَّ خِ ُِ امْ الااا ،يااادِ وحِ التَّ  أل ااالِ   ِ ضاََّّ ُِ االااا  ِ رِ الشِّ

 .بِ الواجِ   ِ ِالِ عَ بِ 
 ر.غَ ْاأل ِ  األكرَبِ   ِ رِ الشِّ  بني منواهِ   الطااِلبُ لَ ياِّ من ميَُ  -6
ْن سِ  هُ دَ حِ َْ   ِ باََّ معِ لِ  قُّ حِ تَ سِ ُِ اهو ال اتَ  بِنَّ  الطااِلِب نيُ قِ َّاَّ ًَ لِ من ًاَ  -7  واه.َّ
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 (1) لرس األو  الد  

 هُ وأقسامُ  يدُ ح  و  الت   

 :يدُ وح  الت  
ْحَّدَ دَ اِ مَ  ة:غَ لُ   .(2) ََّ رَ ْاِ ميا مَ  ،ر 

ْاألُ يَّ بوبِ الرُّ بِ  اتِ  هو إْراَُّ  الحاً:اصط   ْاألمساءِ يَّ وهِ لُ ة،   .فاتِ ْالاِّ  ة، 
 امقساٍَّ  ةِ ّلثَ م إىل ثَ سِ قَ ناِ ًْاَ 
ْهو العِ يَّ بوبِ الرُّ  يدُ حِ وِ تاَ  -1  ر.بِّ املدَ  قُ ا ِ الرا  قُ هو اخلالِ  اتَ  بِنَّ  ْااقرارُ  مُ مِ ةا 
ْهو إْراَُّ يَّ وهِ توحيد األلُ  -2  .ُِ بِ ْالذَّ  رِ ذِ ْالنَّ  عاءِ كالدُّ   ، ِ باََّ العِ بِ  اتِ  ةا 
 نِما   ولُ ُسارَ  لا   ُ تَابَ مثاِ  مْ ، ِسافِ ناَ لِ  اتُ   تَابَ مثاِ  ماا بااتُ إثِ ا ْهاو فات،ْالاِّ  األمساء توحيد -3
ْعَ جبّللِ  يقُ مِ كِا ًَ   ،فاتْالاِّ  األمساء ال تاَ ًفٍ ن غي ًرِ   مِ تِ َِ مَ    ال تَ يلٍ طِ عِ ،  ال متثِ يفٍ يِ عِ ،   يلٍ ، 

(3). 
ا كُّ َفاناِ ْيذاا ال ًاَ  هٍ وِ ناَ  لُّ ، كُ ةٌ مَ ّل ِ تَ مُ  ةُ ّلثَ ْهذه األقساَّ الثَّ  َِ ا ،رِ عان اآل َِ ْ  مِ  هٍ وِ نَاان متاى بِ ْ نذاا 

َِ ِت بِ ِِ ًَ   داا.حِّ وَ ن مُ عُ   ًَ  رِ اآل

 

                                           
 مهدا  الدَّر ا( 1)

 التَّوحيد.من ًُاَحدَِّّ الطااِلُب معىن  - 
 من ًَِشرَح الطااِلُب مقساََّ التَّوِحيِد الثَّّلثَِة. - 
ْاملعاِ ي بِالتَّوِحيِد. -  ْالِبدَه   من ًُارِبَِ  الطااِلُب َعّلَقَة الشِِّرِ  

ْي )6/90معجاام مقاااًيس المغااة الباان ْااار  )( 2) (، لسااان العاارب الباان منمااور 4/581(، ترتيااب القااامو  الاايط لماالا
(3/446.) 

ر مع َعَدَّ املوِجِب ل . -( 3) َِ  التَِّحرًُِفا من حُيرَِّ  الاَِّفَة عن َمعناها إىل َمِعىنا آ
 التَّعِطيُلا نَاِفي الاِّفاِت كمِّذا مْ بعِضذا عن اِت تعاىل. - 
َْكِيِفيَِّت ، ِْ فاُت ات ال ًَاِعَمم َكِيِفيََّتذا إالا  -   هو سبحان . التَّعِييُفا ااِباُر عن حاِ  الشَِّيِء 
 التَِِّثيُلا إثباُت ِمِثٍل لِمشَِّيِء، كِن ًُقا ا إنَّ ِ فاِت اِت تعاىل ِمِثل ِ فاِت املخموق.- 
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 يد:ح  و  الت   عاصي ب  ع والمَ دَ رك والب  ة الش  عالقَ 
 عّلقت  بالتوحيد الفعل

 جُ ِر خِ يُ ْاَ  ،ةيَّ مِّ العُ وحيد بِ ناك التَّ ًُ  ر  األكربالشِّ 
 ة ااسّلَِّ مَّ ن مِ   مِ بَ  احِ 

 (1) بِ يد الواجِ وحِ التَّ  ناك كِا َ ًُ  ر  األ غرالشِّ 
 (2) يدِ وحِ ك التَّ  حُ دَ قِ تاَ  هدَ البِ 

 (3) يدَ حِ وِ التاَّ  صُ قِ نِ تاُ  ياملعا ِ 

 :األسئ َلة
  .ّلحاا ْا طِ  ةا غَ لُ  يدَ وحِ التَّ   رِّ عَ  -1  
 ا ًمي اما  ةيحَ حِ الاَّ  ةااجابَ  اَِت  -2  

 ا يدحِ وِ تاَ  هو رِ املطَ  ْإنلا ُ  نِ وِ العَ  يبِ دِ تَ بِ  اتِ  إْراَّ
 . فاتْالاِّ  األمساء -3   ةيَّ وبِ بُ الرُّ  -2   ةيَّ وهِ لُ األُ  -1
 ا يدِ وحِ التَّ  لَ  ِ مَ  ناكًُ  يمِ ًَ  اما  ميا 
 . األكرَب   رِ الشِّ  -3            ياملعا ِ  -2   راأل غَ   ُ رِ الشِّ  -1
 ا يدوحِ التَّ بِ  يمِ ًَ  اما  ل  كُ   ةّلقَ عَ  ما -3  
 . األكرَب   رِ الشِّ  -م

 . هدَ البِ  -ب
 .ياملعا ِ  -ج

                                           
ْالشِّر  األ َغر  ( 1)  . اُنمر َتعًرف الشِّر  األكرب 

ْالِبدَُه معَمُم ِمن املعاِ ي؛ ألنَّ  اِحَب الِبِدَعة ال ًَاُتوُب منذا غ( 2) ا ًَِِّن.ميا تُاَؤثِّر ْي ،   الِباا العِتقاَِّه مَّنَّ

 ميا تُاِنِقُص ثَواَب مهِل التَّوِحيِد.( 3)
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 (1) انيرس الث  الد  
 يد  ح  و  الت    تابُ ك  

َْجايَّااأللوهِ  يدُ حِ وِ تاَ  ِِ  ْهاو األساا ُ  ،بااتِ ب الواجِ ة هاو م ْهاو  ، ُ رِ الشِّا هُ دُّ األعِاا ، ِْضا ياعِ جل
ْك هذا الباب ما ًَ ماتِ الرَّ  مُ معمَ  ْالسُّ عمى ذلك مِ   ُّ دُ ،   ة.نَّ ن العتاب 
[56]الذاًراتا  َّ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ُّٱٱقا  تعاىلا  -1  

]النحلا   َّىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّٱْقا  تعاىلا  -2
36].  

 :فردات  عاني المُ مَ 
 عناهامَ  ةمَ ل  الكَ 

ْنبُ عِ ياَ لِ  ْنحِّ وَ ميا ًاُ  د  د
ْحِ سو ا مَ الرَّ  والا سُ رَ    ِ يغِ مِ بِ تَ بِ  رَ ْمُمِ ، هٍ ِر شَ إلي  بِ  يَ ن ُم

 (2) طاهٍ ، مْ مُ وهٍ بُ تِ ، مْ مَ بوٍَّ عِ ن مَ ه مِ دَّ حَ  دُ بِ العَ   ِ بِ   َ ما جتاَْ  لُّ كُ  وتاغُ الطا 

 :س  ر  ر الد  ناص  عَ 
 :س  واإلن   ن  الج   ق  ل  ن خَ م   ةُ مَ ك  الح  

ال ُساابَ عَ  ْاانااسَ  نَّ اجلِاا ق اتُ   َيمُاا ْتاَّ  -دى ثاااا  اا ،-  دَّ َقااتعاااىل ات عاان ذلااك  َِ ْإمنَّ ذاام قَ مَ ا 
 ت عمى ذلك اآلًة.لَّ   كِا ََّ تُ باََّ ْهو عِ  ،يمٍ مِ عَ  رٍ مِ ألَ 

                                           
 مهدا  الدَّر ا( 1)

 من ًُاِبِدي الطااِلُب ممِهيَّةا باِلَغة ِلِدراَسِة ِعِمِم التَّوِحيِد. - 
ْاانِس. -  ِمِق اجِلنِّ  َِ ة ِمن  َِ  من حُيَدَِّّ الطااِلُب احلِع
 منَّ اامياَن بِاِت ال ًَِتمُّ إالا بالُعِفِر بِالطااغوِت. من ًَِستَاِنِتَج الطااِلبُ  - 
 من ًَِسَتِد َّ الطااِلُب ِمن القرآن العرم بِِنَّ التَّوِحيَد َشِرٌط ِلِاحَّة الِعباََّ . - 

ْمَماَر مبعِاايَ ( 2) ان تَااَوىلَّ مماراا  َِ ْالسَّاَحَرِ . املطااها ك ِة اِت، ْاّل ًُانَافَّاذ مَِمارُه ك املعِااَية، املعُبوَّا كاأل ناَّ. املتُبوها كالُعذاااِن 
 ْتَاِبقى طاَعُت  ِْيِا ِسواها.
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 :ة  بادَ لع  ا يفُ عر  تَ 
ْاالنقِ لُّ ذَ ةا التَّ غَ لُ   ُ باََّ العِ   ياَّ.ل 
 ة.نَ ْالباطِ   ِ رَ اهِ الما  ْاألعِا ِ  ن األقوا ِ ضاه مِ رِ ًْاَ    اتُ بُّ ما حيِ  لِّ عُ لِ  عٌ جامِ  رعااا اسمٌ ْشَ 
 َّْ ْجَ ْْ َّ   تعاىل بِ  اتُ  رَ مَ ما مَ   ُ ْم ْم ْن ِسادَ حِ د َْ بَ من ًُاعِ  ا مِ سُ رُ  ةِ ِسنَ لِ عمى مَ  بَ ى  واه، قاا  ه َّ
 . َّىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّٱتعاىلا 

 :ة  بادَ الع   ة  ح  في ص   طٌ ر  شَ  يدُ وح  الت  
ْذِ ن  ّل ٍ مِ  دِ بِ العَ  باَّات، ِْعِا ُ العِ  ة جيعِ حَّ ك  ِ  طٌ رِ شَ  يدُ وحِ التَّ  ْ كا ،  ْاساتِ رٍ ِكا،  ، فارٍ غِ ، 
ااَْ  إذا إالا  اتُ  مذااابَ قِ ًاَ ذلااك ال  ْغاايِ  اا ْيذااا، ْتعاااىل ساابحان   بَّاارَ  دُ ِبااالعَ  دَ حَّ  ليلْالاادَّ   ،باااََّ العِ بِ  هََّ رَ ْمْاِ
 نب  مب زب رب ُّٱٱاتعااىل قاا ْ  ِ رِ الشِّا  ِ رِ تَاابِ  رِ األمِ بِ   تِ باََّ عِ بِ َر مِ األَ  نَ رَ قاَ  اتَ  منَّ  ذلك عمى

  . َّىب

 : ل  سُ الر   إرسال   نم   ةمَ ك  الح  
ااا عميااا  - ناااوحبِ  اءا دِ بِااا لَ ُساااالرُّ  هلااام لَ َسااارِ مَ  من هِ بااااَِّ عِ بِ  ْتعااااىل  سااابحانَ  اتِ  ةِ مِحَااارَ  نِمااا  - ّلَّالسَّ

ا اذااءا ْانتِ  َِّ َلَقاِد بَاَعثِانَاا ِك ُكاالِّ  اتعااىل قاا  ر ،الشِّا عاان يِذاْالناَّ  ياد،وحِ التَّ  إىل عو مادَّ لِ   دمبح َْ ﴿
ْا المََّ  َْاِجَتِنُبوا الطَّاُغوَت ﴾مُمٍَّة َرُسوالا َمِن   .اُِعُبُد

ا دى،ُسا ال ثااا بَ عَ  قَ اخلمِ  قَيمُ    ات منَّ  عمى ةالَّ الدا  اآلًاتِ  رَ كِ ذِ   بِ ّلا طُ  نمِ  ممِّ املعَ  بمُ طِ ًَ   اْإمنَّ
 .  تُ باََّ عِ  ْهو ،يمٍ مِ عَ  رٍ ألمِ  مذُ قَ مَ َِ 

 : اغوت  الط  ب   ر  ف  الكُ ب   إال   ح  ص  تَ  ال الل   ةُ بادَ ع  
َِّ (  ات إالا  إلاااا  ال ) وحياااادالتَّ  كمِااااة  ،اتِ  وىِساااا مااااا  ِ باااااََّ عِ  يُ ِفااااناَ  ،ْااثباااااتَ  يَ ِفااااالناَّ  نتتضاااا

اا ه،دَ ِحااَْ  لاا   ِ باااََّ العِ  ْإثباااتُ  َِ ااوَ مبُِ  ْماايس اغوتالطااابِ  رعُفااًَ  ْ  اتَ  دَ بَااعَ  نْ  اجلذاالَ  رمكثَاا ْمااا ،دٍ حِّ
 . ماناللَّ  هذا ك بذلك
 . دٍ حِّ وَ مُ  غي ْذو بورِ القُ   ِ باََّ عِ  طّلنَ بُ  دقِ تَ عِ ًاَ  ال ْهو اتَ  دُ ًعبُ  نمَ ا ذلك ثا مِ 
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 :األسئ َلة
 .عاا رِ ْشَ  ةا غَ لُ   باََّ العِ   رِّ عَ  -1  
َنا اَل تُاِرَجُعوَن ﴾ا تعاىل قا  -2   َمِقَناُكِم َعَبثاا َْمَنَُّعِم إِلَياِ َِ َا  ََْحِسِبُتِم ممنَّ  .﴿ َم
َِ احلِ  ما   ؟ ْاانسِ  نِّ اجلِ  قِ مِ َِ  نمِ  ةع
 ا ًِيت ْيِا  بِ   َ رَّ عَ ُِ اال ذكراُ  -3  
 .  يغِ مِ بِ تَ بِ  رَ مِ ْمُ  ،هٍ ِر شَ بِ  إلي  يَ ْحِ مُ  نمَ )...............(  -م

 . طاهٍ مُ  مْ ،وهٍ بُ تِ مَ  مْ ،وٍَّ بُ عِ مَ  نمِ  هُ دَّ حَ  دُ بِ العَ   بِ   َ جتاَْ  ما كلُّ )...............(   -ب
  4-  ِِ  ا التالية باراتالعِ  لمك

  ،................. يُ فِ ناَ  ،ْااثباتَ  يَ فِ الناَّ  نتَِّ ضَ تَ (  ات إالا  إل  ال ) وحيدالتَّ  كمِة
 ....................  باتُ ْإثِ 
 ؟ لِ سُ الرُّ  إرسا ِ  نمِ  ةَِ عِ احلِ  ما -5  
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 (1) ثال  رس الث  الد  
 يدوح  تاب الت  ك    :عتاب  

 [.23]ااسراءا  َّٱٱٱىن نن من زن رن مم ام يل ُّٱٱقا  تعاىلا  -3

[.151]األنعاَّا  َّ من زن رن مم ام يل ُّٱٱْقول  تعاىلا  -4       

َِّ يَّ  ِ إىل َْ  رَ مُ نِ ن مراَّ من ًاَ مَ  "قا  ابن مسعوَّ رضي ات عن ا  دٍ ة   رم قِ ياَ ْمِ   اليت عميذا ِامتََ  
 مب زب رب ٱُّٱٱٱا-تعاىل إىل قول   -  َّ حج مث هت مت خت حت  جت ُّٱٱقول  تعاىلا 

 نب ىبٱَّ ]اآلًاتا 153-151[ )2(.

 :فردات  عاني المُ مَ 
 عناهامَ  ةمَ ل  الكَ 

 ى َّ َْْ  رَ مَ مَ  ىضَ قَ 
َِ ْيِا هو مِ  اتِ بِ  اتِ  ِيِ ة غَ ًَ وِ سِ   هوا تَ رِ الشِّ  واركِ شِ ال تُ   اتِ  صِ اائِ ن 

 :س  ر  ر الد  عناص  
 :بات  الواج   بُ جَ و  أَ  يدُ وح  الت  

َْْ بِ  اتُ  رَ مَ ْقد مَ  ْبدَ  َّ    ىل،  ( حيث   ِ رَ شَ العَ  ة احلقوقِ آًَ  انية )اآلًة الثا   ك بِ  مَ ى ك اآلًة األ
ْالنَّ بالتَّ  رِ األمِ ت بِاامَ دَ ابتَاا ااوحيااد،  َْجاا ياادَ وحِ التَّ  ذلااك عمااى منَّ   ، ْااد َّ رِ ذااي عاان الشِّ بااات، ب الواجِ م

ا ناابَ تِ اجِ  عماى منَّ  مذا، ْاد َّ طِ بِ   ًاُ ألنَّ  ؛ رِ   َّنى عن الشِّ تِ باََّ عِ بِ  رَ ا ممَ ِا ْات سبحان  لَ   طٌ رِ َشا  ِ رِ الشِّ
 . ِ باََّ العِ  ةِ حَّ ك  ِ 

                                           
 مهدا  الدَّر ا( 1)

ََّْ  ما مَمر اتُ ب  هو التَّوحيد. -   من ًُابَانيِّ الطااِلُب منَّ َم
 من ًتَاَعرَّ  الطااِلُب عمى منَّ الشِِّرَ  هو مِعَمم الرَّمات. - 
 اليت عميذا ِامتَ . من ًَِسَتِخرِج الطااِلُب َِْ يَّة َرسوِ  اِت  - 

ْاه ( 2) ْاه ،(3070) برقم التمذي ر  .(10060) برقم الطرباين ْر
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 : مات  ر  حَ المُ  مُ ظَ أع   كُ ر  الش  
اا عاان ذيالنَّ بِاا مهادَ ابتَاا مااات،الرَّ  نِماا ةا جمَاا تعاااىل اتُ  رَكااذَ  الثااةالثا  اآلًااة ك  ذلااك ْااد َّ  ،ر الشِّ

 . ماتالرَّ  مُ معمَ   منَّ  عمى
 .َّ حج مث هت مت خت حت  جت ُّٱٱٱٱاآلًاتِ  نِ ِِ شَ  مُ مَ عِ  *
ت عماااى مَ َِ تَ ًاارى مَّنااا قااد اِشاا اباان مسااعوَّ  هااذه اآلًاااات منَّ  شااِنِ  مِ مَااعمااى عِ  ا ًااد ُّ ماااْ 

َِ يَّ  ِ ا الوَ  ، ْعَِّنَّ كمِّ   ًنِ الدِّ    .تِ مَّ ألُ ْمبقاها  سو  عميذا الرَّ  مَ تَ ة اليت 

 ن:ي  دَ الوال   ر  ة ب  ي  أهم  
ْتَ ذِ مِ ِضااااعماااى َْ  ياااا نبِ متَّ لِ  ؛  سااابحان تِااااباََّ عِ ن بِ ًِ دَ إىل الوالِاااا ن ات ساااابحان  ااحساااانَ قااارَ  يااااد ِكِ ِا 

ْمنَّ ذِ قِّ حَ  ْجَ ِا،   ن مسابابِ ِما اا ببَ ِاا َساِبِ  الاربَّ   بُّ النَّ  لَ عَ ْقد جَ  ،تعاىل اتِ  قِّ بعد حَ  احلقوقَ  بَ   م
؟ قاا ا  ات ن ًاا رساو َ منف، قيالا َما مَ غِ ث رَ  ،فنِ مَ  مَ غِ ث رَ  ،فنِ م مَ رغِ  »اة ْقا  اجلنَّ  َِّو ِ 

 .(1) « ةل اجلنَّ ُِ دِ ذِا ْمم ًَ يِ مَ محدمها مْ كِ  رَبِ عند العِ   ًِ وَ باَ   مَ رَ َِّ ن مَ مَ 
ْتعاىل ناَ  اتُ  ْ  َيصا  ، يِ قِ وِ ن التاَّ مِ   ِ منواعِ  يعَ جَِ  مَّ عُ ياَ لِ  ؛ِاااحسان إليذِ  ن منواهِ عاا مِ وِ سبحان  

ْالدُّ ّلَِّ العَ  نيِ ْلِ   ذلك. ْغيِ  ،هلِا عاءِ ، 

 :األسئ َلة
ْالناَّ يدِ وحِ التَّ بِ  رِ األمِ اآلًات بِ داء هذه ابتِ   ُّ دُ ًَ  ا عّلََّ 1   ؟  ِ رِ عن الشِّ  يِ ذِ ، 
 2 ِِ  ايلاعًرف التا ل التَّ ا مك
  000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000ة ًَ وِ سِ ر ا هو تَ الشِّ 
 مع تاحيُ اخلطِا ،)×(مْ ِطِ  ،(✓)مجب باُ ا 3 
  .باََّ العِ  ةِ حَّ اِ لِ  طٌ رِ شَ   ِ رِ الشِّ  نابُ اجتِ  -1
ْجَ  -2  ن.ًِ دَ الوالِ  رُّ بات بِ الواجِ  بُ م
 .اتِ بِ   ُ رِ الشِّ  ماتِ م الرَّ معمَ  -3

                                           
ْاه مسمم )( 1)  (.2551(، حدًث رقم )4/1978ر
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 (1) عاب  رس الر  الد  
 يدوح  تاب الت  ك    :عتاب  

ْسامَّ  مَّ  ِبِّ النَّ  ًفَ َِّ ت رَ نِ كُ قا ا   عن معاذ بن جبل  -6 ْقاا   ،ارم عماى مِحاى ات عميا  
ْمااا َحااباااَِّ عمااى العِ  اتِ  قُّ ري مااا َحاادِ عاااذ متَااًااا مُ  "يلا ْرسااول   ،؟" عمااى ات باااَِّ العِ  قُّ ،  ْقمااتا ات 

ال ًُ من ًعباادُ  باااَِّ عمااى العِ  اتِ  قُّ َحاا "معماام. قااا ا َْحااِر ِشااْه  من ال  عمااى اتِ  باااَِّ العِ  قُّ كوا باا  شاايئاا، 
اابَ مْااّل مُ  ،اتِ  ْقمااتا ًااا رسااو َ  ،"   باا  شاايئاا رِ ِشاان ال ًُ َماا بَ ذِّ َعااًاُ  اابَ ال تاُ  "قااا ا ،؟ر النااا َ شِّ م هُ رِ شِّ
 . (2) نِي يحَ حِ مِرجاه ك الاَّ  ." مواعِ تَّ يَ ْاَ 

 :فردات  عاني المُ مَ 
 َمعناها الَكل َمة

ِِ  اًفُ َِّ الرَّ  ًفَِّ رَ  ابَّةِ  رِ ذِ   عمى ظَ فَ مِ َِ  بُ اكِ   الرا مُ هو الذي حي  الدا
 ْادُ ِِ تَ عِ ًاَ  وامُ ًتَّعِ 

 :رس  الد   رُ ناص  عَ 
 ًك ل .رِ ه ال شَ دَ حِ َْ  اتِ   ُ باََّ ا عِ قِ مِ ب عمى اخلَ الواجِ 

 :على الل   باد  الع   ق  حَ 
ْإحساناا من ال ًاُ ضُّ فَ   تاَ سِ فِ عمى ناَ  اتُ  بَ تَ كَ   ئاا.يِ   شَ   بِ رِ شِ ن   ًُ مَ  بَ ذِّ عَ ّلا 

 :هُ ر  سُ ما يَ م ب  ل  س  المُ  ة  شارَ ب   حبابُ ت  اس  
ااابَ مْاااّل مُ  ك قولااا ا ) اااَمااا لِ ِضاااَْْ  ،يااادوحِ التَّ  لِ ِضااافَ ( ًعااا  بِ  ا َ الناااا رُ شِّ عماااى  يااالٌ لِ   ََّ ك بِااان متسَّ

                                           
 مهدا  الدَّر ا( 1)

 من ًذُكَر الطااِلُب َحقَّ اِت عمى الِعباَِّ. - 
 لطااِلُب ِمن احلدًث َِْضَل التَّوِحيِد.من ًسَتخرَِج ا - 
ُُْس ْيذا. -  ْاليت حيُسن التَّنا  من ًذكَر الطااِلُب ُ وراا ِمن األعِاِ  الاااحلة 

ْاه البخاري برقم )( 2) ْمسمم برقم )7856ر  ،)30.) 
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ِِ املسمِ  يِ شِ بِ تاَ  بابِ حِ استِ  ْالدُّ الدِّ  رِ مِ ن مَ ه مِ رُّ سُ مبا ًَ  ي ِ م أل ْرِ السُّا ِاا ِ ن إَِّ ِاا ْيا  ِمانيا؛ لِ ًن  عماى  ر
 ذلك.بِ  هِ رِ دِ  َ  راحِ ْانشِ   ِ بِ مِ قاَ 

 :ة  حَ لَ ص  مَ ل  ل   م  ل  الع   مان  ت  ك    وازُ جَ 
م هِ عان إِباارِ   ، ْنذااه ك بِ ن متسَّ مَ  لِ ضِ َْْ  يدِ وحِ التَّ  لِ ضِ فَ بِ  ا َ النا  رَ شِّ بَ من ًاُ  مراَّ معاذ 

اااتَ عِ من ًاَ  ةَ خماَْااا ْا عماااى هاااذه البِ ِِ ِااااَّاا عماااى ماااا احلة اعتِ ك األعِاااا  الااااا سَ نااااُْ تكاااوا التَّ  ، ْيَ شاااارَ د
 .ةٌ حَ مَ اِ إذا كان ك ذلك مَ  مِ مِ العِ  ِانِ تِ كِ   وا ِ ذلك عمى جَ  ًث، ْد َّ احلدِ  رِ ن ظاهِ ر مِ باََّ تَ ًاَ 

 :األسئ َلة
عاااذ ًااا مُ  "ْقااا  يلا ارٍ عمااى مِحاا  بِّ النَّاا ًاافَ َِّ ناات رَ كُ   )قااا ا ا عاان معاااذ باان جباال 1 

ْما حَ باَِّ عمى العِ  اتِ  قُّ ي ما حَ رِ دِ متَ  ْرسول  معمم ،؟" عمى ات باَِّ العِ  قُّ ،   ...(. ْقمتا ات 
 عمىا ن احلدًث ما ًد ُّ ج مِ خِر استَ 

 . اتِ  سو ِ ع رَ واضُ تَ  -م
 .يدِ وحِ التَّ  لُ ضِ َْ  -ب
 اليةاا مكِل العبارات التا 2 
  000000000000000 000000000000000من  باَِّ عمى العِ  اتِ  قُّ حَ  -1
  000000000000000 000000000000000من  عمى اِت باَِّ العِ  قُّ حَ  -2

 ه.رُّ سُ ًَ  ام مبِ املسمِ   ِ شارَ باب بِ حِ ل استِ مِّ ا عَ 3 
 ا ًمياحيحة ما ا اِت ااجابة الاَّ 4 
ْذلك لِ ر النا شِّ بَ من ًاُ رضي ات عن  معاذاا   بِّ النَّ  َّنيُ  -م  اّلا ئَ ا  

ْا.ذاجِ ًُ  -3  وا.سُ ناَْ تَ ًاَ  -2  وا.مُ عِ تَّ ًاَ  -1  ر
ااا »اساااو  ِباااذا احلااادًث ماااع قاااو  الرَّ   رضاااي ات عنااا عااااذٌ ث مُ ا ملااااذا حااادَّ 5  هم رِ ال تُاَبشِّ

 ؟« مواعِ تَّ يَ ْاَ 
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 (1) سالخام   سُ ر  الد  
 نوب  ن الذ  ر م  ف  ، وما ُيكَ يد  وح  ل الت  ض  فَ  :باب

اَِ تَ م من ًاَ ة، ْعماى املسامِ اجلنَّا ِاو ِ َُّ  نوبِ الاذُّ  يِ ِفاعِ تَ لِ  بٌ بَ ْهاو َسا ،يمٌ مِ   عَ مُ ضِ َْ  يدُ وحِ التَّ  ك سَّ
 ه.دِّ ن ضِ ر مِ حيذَ   ِ بِ 

]األنعاَّا  َّ جن  يم   ىم مم خم حم  جم  يل  ىل  مل  خل ُّٱٱٱٱقا  تعاىلا  -1
87.]  

 :فردات  ي المُ عان  مَ 
 عناهامَ  ةمَ ل  الكَ 
   تِ باََّ وا العِ اُ مِمَ  نواآمَ 
  رِ الشِّ  ااملراَّ ب  ك اآلًة مٍ مِ مُ بِ 

 واطُ مِ   َيِ  واسُ بِ مِ   ًاَ 

 :رس  الد   رُ ناص  عَ 
ْتعاىل عن حا ِ  سبحانَ َيرب  ْ  َيمِ دَ ِحا  لا  َْ بااََّ ااوا العِ املؤمنني الذًن مِمَ     م هُ يادَ وحِ طاوا تَ ه 

ِِ نون ك الدُّ م هم اآلمِ مَّنَّ  مٍ مِ مُ بِ  ْاآل ْن إىل  ِ  ، املذتَ رَ نيا   .يمِ قِ املستَ  اتِ  راطِ د

 :هُ واعُ وأن   مُ ل  الظ  
ْهو عمى ثَ عِ ضِ وِ مَ  ِيِ ك غَ  ءِ يِ الشَّ  عُ ضِ ا هو َْ مُ مِ المُّ   ا(2) منواهٍ  ةِ ّلثَ  ، 

                                           
 مهدا  الدَّر ا( 1)

َُِوحِّد. -   من ًَِذُكر الطااِلُب ثَواَب الا
ََّ الطااِلب  -  ْاالهِتداء.من حيدِّ  َمراِتب اأَلِمِن 
 من ًُاَعدَِّّ الطااِلب مثراِت التَّوِحيد. - 

ْنا) ًاا ِعبااَِّي إين َحرَِّمات ( 2) ْالعشار ْاحلعم " البن رجب، شارح احلادًث الرااباع  لّلستلاََّ  انمرا كتاب" اجلامع العموَّ 
 المُِّمَم عمى نَاِفِسي (.
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ْهو معمَ  ِ رِ الشِّ   بِ سَ فِ ناَ  دِ بِ العَ  مُ مِ ظُ -1    مسِّ مِ مِ المُّ  م منواهِ ا    باََّ العِ ضع   َْ ألنَّ  ِاا؛مِ ظُ   ُ رِ ي الشِّ ، 
ذا لِ ذا، ْ َ عِ ضِ وِ ك غي مَ  [.13]لقِانا  َّ رئ ّٰ  ِّ ُّ ٱُّٱذا، قا  تعاىلا قِّ حِ تَ سِ مُ  ِيِ غَ ْر  

 رن  مم  ام  يل  ىل   مل  يك  ٱُّٱٱي، كِا ك قول  تعاىلااملعا ِ   بِ سَ فِ ناَ  دِ بِ العَ  مُ مِ ظُ  -2   

[.110]النساءا  َّ ٰى  ين ىن نن من زن  

 ي إينِّ باَِّ ًا عِ  »، كِا ك احلدًث القدسيا، مْ ِعِر ٍ ، مْ ما ٍ سٍ فِ ه ك ناَ غيَ  دِ بِ العَ  مُ مِ ظُ  -3   
ْجَ سِ فِ عمى ناَ  مَ مِ ت المُّ مِ رَّ حَ   .« واُِ مالَ ماا ّْل تَ م  رَّ عُ   بينَ تُ مِ عَ ي 

 :داء  ت  وااله   ن  م  األَ  صول  ت حُ فاوُ تَ 
ِِ ك الدُّ  اَُّّ التا  داءُ ْاالهتِ  اَُّّ التا  نُ مِ كان ل  األَ   ةِ ّلثَ الثَّ  مِ مِ المُّ  ن منواهِ ن َسِمَم مِ مَ  - ْاآل   .رَ نيا 
ْ  ًَ األكارَب  مِ ِمان المُّ ْمن َسِمَم ِما - ا نِيِ وعَ ن النَّام ِمامَ ِسا،  َِ  نِ ِمااألَ  صِ ِقان ناَ لا  ِما لَ َااحَ  نِ ًِ رَ اآل
ْظُ سِ فِ ناَ لِ   ِ ِِ مِ ظُ  رِ دِ داء عمى قَ ْاالهتِ   .باَِّ معِ   لِ ِِ مِ  ، 
ال اهتِ نٌ مِ ن ل  مَ عُ    ًَ األكرَب  مِ مِ ن المُّ م مِ مَ سِ ن   ًَ ْمَ  - ِِ داء ك الدُّ ،  ْاآل   .رَ نيا 

 يد في هذه اآلية:وح  رات الت  مَ ثَ 
 سبحان . ضا اتِ رِ بِ   ُ وِ الفَ  -1
ْالشُّ يُّ فسِ ن النَّ األمِ  -2 ْاحليا ِ ينَ ِِنِ الطُّ عور بِ ،  ْالباُ السَّ  ة   قاء.ْالشَّ  قِ مَ عن القَ  دُ عِ عيد ، 
ْالنَّ ةِ ِو  اجلنَّ َُّ  -3  .ارِ ن النا مِ  جا ُ ، 
 .َّ جن  يم ُّٱ، قا  تعاىلا َتِ مماَّ الفِ  ة عمى احلقِّ قامَ االستِ  -4

َيمِ إميانَ  يَ وِّ قَ ا من ًاُ نا مِ  ب عمى كل  ْالواجِ   ضاه.رِ بِ  فو َ يَ تعاىل لِ    تِ مَ َِ عَ  صَ  ، 

 :األسئَ َلة
 . يللِ الدَّ  ذكراُ  ،مِ مِ المُّ  منواهِ  مُ معمَ  هو اتبِ  ر الشِّ  -1  
 . ذلك لمِّ عَ  ،ِاا ظالِ   ْاملشرِ  ِاا مِ ظُ   َ رِ الشِّ  يمسِّ  -2  
 ك هِ يِِ غَاالِ  اانسااانِ  مِ ِمااظُ  عمااى ورٌ قُااامَ   منَّاا مِ ِمااالمُّ  معااىن مِ ِذااْاَ  ك ا النااا بااني شاااه امااا -3  

 . املفذوَّ هذا ُحِّ  َ  ، ٍ رِ عِ  مْ ،ما ٍ  مْ ،سٍ فِ ناَ 
 ا نمِ  كل    لاءجَ  ُضِّ َْ  -4  
 . ةّلثَ الثَّ  مِ مِ المُّ  منواهِ  نمِ  مَ مِ سَ  نمَ  -م
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َِ  وعنيالنَّ  نمِ  ممَ سِ ًَ  ْ  األكرب، ممالمُّ  نمِ  مَ مِ سَ  نمَ  -ب  . نًِ رَ اآل
 ا يدِ وحِ التَّ  مثراتِ  نمِ  -5  
1- 000000000000  2- 000000000000 3-00000000000 4-000000000000  



20 
 00مبحث الرابع: البحار واألنهار ال 00

 (1) ادسرس الس  الد  
 نوب  ن الذ  ر م  ف  وحيد وما ُيكَ الت  ل ض  ع: باب فَ تاب  

 عمياااا  ات  اااامى ات رسااااو  قااااا ا قااااا  - عناااا  ات رضااااي - تامِ الاااااا باااان  َ باااااََّ عُ  عاااان -2
ا ْمنَّ  ،لا  شاَرًك ال َْحاِدهَ  ات إالا  إلا َ  ال من شاَذدِ  َمان »اْسمم َِّ  عيساى نَّ ْم لُ ،و َْرُسا عبَاِدهُ  اا دُ 

 ةاجلنَّاا اتُ   مَااَِ مَِّ  ،ق  َحاا رَ اْالنااا ،ق  َحاا ةَ ْاجلنَّاا  ،ناامِ  حٌ ْ ْرُ  رَم،َماا إىل قاهاااملِ   ُ تُااَِ َْكمِ  ، ُ َْرسااولُ  اتِ  دُ ِبااعَ 
  .(2) مِرجاه « َِلالعَ  من نكا  ما عمى

 باذلك يغاتَ ًبِ  ات إالا   إلا ال  قاا من رِ االنا  عمى َّحرَّ  اتَ  نَّ ْ  »اعتبان حدًث نمِ  هلِا -3
 . (3) « اتِ   َ جِ َْ 

 :فردات  ي المُ عان  مَ 
 عناهامَ  ةمَ ل  الكَ 

 ّلا عااااااامِ  مبعناهااااااا ِاااااااا عالِ  ِبااااااا قَ طَاااااانَ   اتد من ال إل  إالا ذِ شَ 
 ضاهاقتَ ُِ ابِ 

 عماااى ْماااات ، ِ بِااامِ قاَ  نِمااا اااااا خممِ  مي اتِ   َ جِ ي بذلك َْ غِ تَ بِ ًاَ 
 ذلك

ْن الشِّ  وبٌ نُ ْإن كانت ل  ذُ  لِ َِ ن العَ عمى ما كان مِ    ِ رِ َّ

 :رس  الد   رُ ناص  عَ 
 ا ْهي ،ةَِّ ذِ مُ  مورٍ مُ  مربعة عمى - عن  ات رضي - عباَّ  حدًث لَِ اشتَ 

                                           
 مهدا  الدَِّرِ ا (1)
 .ات إالا  إل  ال  ِ ذاََّ شَ  لَ ضِ َْ  الطااِلب ركُ ذِ ًَ  من -
 .ات إالا  إل  ال  ِ ذاََّ شَ  معىن الطااِلب رسِّ فَ ًاُ  من -
 .ياءاألنبِ  ك ّلغَ  نمَ  عمى الطااِلب ََّّ رُ ًاَ  من -
 .تعاىل تِ  ااِّل ِ  لِ ضِ َْ  عمى الطااِلب  رَّ عَ تاَ ًاَ  من -

ْاه( 2)  (.28) برقم ْمسمم ،(3435) برقم البخاري ر
ْاه( 3)  (.33) برقم ْمسمم ،(1186) برقم البخاري ر
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 ا ات إالا  إل  ال من  ذاََّ شَ ا  األَّْ  األمر
 . ذاضِ واقِ نَ  نمِ   ٍ ناقِ بِ  متى إذا ذامَ قائِ  تنفع ال. ات إالا  ق  ِبَ  وََّ بُ عِ مَ  الا ات إالا  إل  ال ْمعىن
َِّ  منَّ   ذاََّ شَ ا اينالثا  األمر  ا  ولُ ْرسُ  هُ عبدُ  داا  

 ا مها ،نِي فَ  ِ وَ بِ  احلدًث هذا ك و ٌ  ُ وِ مَ  مْسمَّ  عمي  ات ى مَّ  سو الرَّ 
َِ مِ  ءٌ يِ ا ليس ل  شَ تِ  دٌ بِ   عَ منَّ  -1 ْك هذا رَّ  عمى مَ ااهليَّ  صِ اائِ ن  ْتاَ ة،    جَّ وَ ن غّل ْي ، 
ْاالستِ الدُّ إلي  بِ  ْغيِ غاثَ عاء   ه.ْحدَ   تِ ُ إالا مُ اِ تَ    اليت الباََّ العِ  ن منواهِ ذلك مِ  ة، 

ْك هاذا رَ ب عميناا طاعَ إىل جيع اخلمق، ْالواجِ    اتُ ن عند اتا مرسمَ مِ    رسو ٌ منَّ  -2  َّ  تا ، 
ْاتاَّ تَ طاعَ   َ رَ ن تاَ عمى مَ   واه.ع هَ بَ  ، 

ِا  منَّ   ِ ذاََّ ْمقتضى شَ  ْتَ َماْيِاا مَ   ُ تُاا طاعَ اتِ  سو ُ داا رَ   ْاجِ يِاا مِارَب   ِْ ًقُ دِ ِاار،  نااب ماا تِ ، 
 َ ْ ْمن ال ًُاعِ (1) رجَ َّنى عن    ه.رَ  مبا شَ إالا  اتُ  دَ بَ ، 

ُت   ، ْرسولُ  اتِ  دُ بِ عيسى عَ    منَّ الثا شذاََّ األمر الثا  َِ ْرُ ْكِم  ن امِ  ْحٌ ملقاها إىل مرم 
 اة مْ ا ٍ عَ باَ رِ َِ ك هذا احلدًث بِ  -ّلَّ عمي  السَّ  -عيسى  فَ  َ َْ 
ْك هااااذا رَ    عباااادمنَّااا -1 ْثالِاااا  ات، مْ اباااان اتِ اااااارى الااااذًن  عِااااوا منَّااااعمااااى النَّ  َّ  اتا  ث ، 

ِا  تعاىل اتُ  ة، )ّلثَ ثَ   (. اا كبياا وا مُ ا ًقولون عُ ع
ْك هذا رَ ْرسولُ  -2 َْْ تِ سالَ رِ بوا بِ عمى اليذوَّ الذًن كذَّ  َّ   ا    .ضِ رِ وا ك عِ عُ قاَ  ، 
َِ تُااَِ مِ ْكَ  -3 اامِ عَ بِ    اتُ َقاامَ   ملقاهااا إىل ماارما مي  اال عمياا  السَّااّلَّمرساال ِبااا جِ  ،( ُكاانِ   ة )َِ  رًب

  .بِّ رَ  نِ   ب ذِ حِ ن رْ خ ْيذا مِ فَ ناَ إىل مرم، ْاَ 
ْح مِ ا ْعيسى عمي  السَّ (2) ن مِ  ْحٌ ْرُ  -4 ْاحِ ّلَّ ر َِ  ن األر  .قِ اخلمِ  رِ كسائِ   ذا اتُ قَ مَ اليت 

ْالنا ق  حَ  ةَ اجلنَّ    منَّ ذاََّ ابعا شَ األمر الرا   َحق . ارَ ، 
ْالنااااباجلنَّااااامياااان  ْلعااان ِاَّاااار ِماااة  ك هاااذه  ساااو  ِا الرَّ ذُ ن جماااة اامياااان بااااليوَّ اآلِااار، 

ْالنا ، ْاجلنَّ  ِ رَ جَ ْالفَ  ة األبرارِ َّناًَ  رُّ قَ تاَ سِ ألَّنِا مُ  ؛ركِ الذِّ بِ   ِ ذاََّ الشَّ   الُفجااِر.ار َّار ة َّار األبرار، 

 يث:د  ل عليها الحَ مَ تَ ابقة التي اش  األربعة الس   مور  األُ ب   ة  هادَ الش   ةُ رَ مَ ثَ 

                                           
 اللَِّجُر مبَمغ ِمن النَّذي.( 1)
َْتعِرٍم.( 2) َْة َتِشرًٍِف  ِْح إىل اِت إضا َْة الرُّ  إضا
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 ن العِل.ة عمى ما كان مِ اجلنَّ  ِو ُ َُّ 
 ممًرنا دِ ة عمى محَ اجلنَّ  ِو ِ د ك َُّ حِّ وَ ُِ اْال
ُِ نوب ْيَ ن جيع الذُّ ِاا مِ سالِ  قى اتَ مِ ا من ًاَ إما  -1  .ةٍ مَ هِ َْ   ِ َّْ ن مَ ة مِ ل اجلنَّ د
ْن الشِّ  بٍ نِ عمى ذَ  ر  اِ ْهو مُ  ى اتَ قَ مِ مْ ًاَ  -2 فا   عَ ، إن شاء سبحانَ ةِ يئَ ْذو ًت املشِ   ِ رِ َّ
ْإن شاء عَ   اجلنَّ ْمَِّمَ   ِ مِ ضِ فَ عن  بِ  َِ لِ دِ عَ   بِ بَ ذَّ ة،   ة.  اجلنَّ مَ  ، ث مَّ

 :ة اإلخالص  يلَ ض  فَ 
ْ  ًاَ   اتال إل  إالا  وحيد )ة التَّ َِ مِ عَ بِ  ظَ فَّ ن تمَ مَ   ع .فَ ناِ ل ِبا،   تاَ َِ عِ (، 

ْماات عماى ذلاك، كِاا َّ َّ بِامِ ن قاَ اااا ِمان متاى ِباا خممِ ار َماعمى الناا ْجلَّ  علَّ  َّ اتُ حرَّ ْقد   ،  
ي غِااتَ بِ ًاَ  )ِبقولِاا ا قِ مَ طِ ُِ االاا   َ باااََّ ًث عُ دِ َحاا دَ يَّااالااذي قاَ  -رضااي ات عناا   -عمياا  حاادًث عتبااان 

 (. ات  َ جِ بذلك َْ 
طٍ شُ  ةِ عَ باِ ِاه سَ تِ باجِ إالا ذا مَ ( ال تنفع قائِ   اتال إل  إالا  )  هياْ ، ْر
  ااِّل . -4 ني.قِ اليَ  -3 م.مِ العِ  -2 و .بُ القَ  -1
 ياَّ.قِ االنِ  -7 ة.البَّ  -6 ق.دِ الاِّ  -5

 ْقد جعذا بعضذم ك قول ا
 اهلَ  و ُ بُ ْالقَ  ياٍَّ قِ ْانِ  ةٍ  بَّ  ** مع كَ قُ دِ ْ َ  ْإِّل ٌ  نيٌ قِ ًَ  مٌ مِ عِ 

 :األسئ َلة
ااااوَ ْتاَ  م،ْساااامَّ  عمياااا  ات ى اااامَّ  بِّ النَّاااا ك غااااّل نَماااا عمااااى َُّّ رُ تَااااا كيااااف  -1    عاءِ الاااادُّ بِ  إلياااا   جَّ
  ؟ ةغاثَ ْاالستِ 
  2-  ِِ  ا اليةالتا  باراتالعِ  لمك
 ...................  ات إالا  إل  ال معىن -م

َِّ  منَّ   ِ شذاََّ  مقتضى -ب  ...................  اتِ  رسو ُ  داا  
ْن بٍ نِ ذَ  عمى ر  اِ مُ  ْهو اتَ  ىقَ مِ ًاَ  نمَ  ياِ مَ  -ج  ..................   ِ رِ الشِّ  َّ
 ك تََّ ْرَ  اليت األمور ًت اا ِطا  عِ ضَ  ،  باََّ عُ  حدًث نمِ  تسِ رَ ََّ  ما ءِ وِ ضَ  عمى -3  
 ا احلدًث



23 
 00مبحث الرابع: البحار واألنهار ال 00

 .  ولُ سُ ْرَ  اتِ  دُ بِ عَ  - ّلَّالسَّ  عمي  - عيسى -م
 . ات إالا  إل  ال من  شذاََّ  -ب
 .نًِ دَ الوالِ  قوقِ عُ  ًرم -ج
 .ق  حَ  ارُ ْالنا  ،ق  حَ  ةاجلنَّ  -َّ
 . اعاتِ الطا  عمى احلثُّ  -ه
َِّ  منَّ  شذاَّ  -ْ  .  ولُ ْرسُ  اتِ  دُ بِ عَ  داا  

طٍ شُ  ةعَ باِ سَ  ات إالا  إل  ال ةَِ مِ عَ لِ  -4    . رهااذكُ . ْر
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 (1) عاب  رس الس  الد  
 نوب  ن الذ  ر م  ف  يد وما ُيكَ وح  ل الت  ض  تابع: باب فَ 

ا ىوَساامُ   قااا »اقااا  ْساامم عمياا  ات  اامى ات رسااو  عاان  اخلاادري سااعيد ميب عاان -4
  َِّ بااعِ  لُّ ُكا  ًااربِّ  ا قاا ات، إالا  إلا  الا موساى ًا لقُ  ا قا ب   و عُ ْمَِّ  ُر َ كُ مِذ  اا شيئ  ِِ عمِّ  ًاربِّ 
ْاتِ  منَّ  لاو موسى ًا ا قا. هذا نًقولو  ا َِّ  ،ةفَّاكِ   ك عبِ السَّا نيَ رِضاْاألَ  يغايِ  نَّ رهُ ْعاامِ  عِ بِ السَّا السا
ْاه « ات إالا  إل  ال نِّ ِبِ  لتما ،ةفَّ كِ   ك ات إالا  إل  ال  . (2) ح حَّ ْ َ  ْاحلاكم حبان، ابن ر

 »اًقاو  مْسمَّ  عمي  ات ى مَّ  اتِ  و َ سُ رَ  مسعتقا ا   منس عنا نَّ سَ ْحَ  يِّ ذِ متمِ ْلِ  -5
 كَ تُايِ تاَ ألَ  اا ئيِ َشا يب  رِ ِشاتُ  ال ِ  يتَاقِ لَ  ثَّ  ًاا،اطَِ   ِ رِ األَ  ابِ ر ُقابِ  ِ  تَايِ تاَ مَ  لاو آَََّّ  نابِا ًااا اىلتع ات  قا
 . (3)«  مَغِفرِ  اراِبقُ بِ 

  عناهامَ   ةمَ ل  الكَ 
 . كتُ وِ عَ ََّ  إذا إليك  بِ  لسَّ وَ متاَ    بِ  و عُ مَِّ 

 . ات وىسِ  مهِ ْغيِ  ةعَ املّلئِ  نمِ  نا ذُ ناَ ساكِ   نا رهُ عامِ 
 . نَّ ِبِ  تحَ جَ رَ   نَّ ِبِ  تمالَ 
 . هاِلَ مِ  بقارِ ًُ  ما مْ ها،ؤُ مِ مِ    ِ رِ األَ  رابِ قُ بِ 
 . هاوُ حِ اْمَ  ،نوبِ الذُّ  رُ ستاِ  هيا  رَ املغفِ    رَ فِ غِ مَ 

 :س  ر  الد   رُ ناص  عَ 
 : ة  بادَ الع   على ياء  األنب   صُ ر  ح  

                                           
 ر امهدا  الدَّ  ( 1)
 .نوبَ الذُّ  رفِّ عَ ًُ   ْمنَّ  ،وحيدالتَّ  ْضل عمى طااِلبُ ال  عرَّ ًتَ  من -1
 .ذاَِ ْمعمَ  األذكارِ  لَ مْضَ  طااِلبُ ال َّحيدِّ  من -2
 . باََّ العِ  عمى ياءاألنبِ  ر َ حِ  لطااِلبُ ا جتِ نِ تاَ سِ ًَ  من -3
ْاه ( 2)  (.1/528) ْاحلاكم ،(2324) برقم( املوارَّ) حبان ابن ر
ْاه ( 3)  (.3540) برقم التمذي ر
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 هدَ ِْرَشا  ،بِا إليا  لَ سَّاوَ تاَ ًْاَ  عميا  ِ  ثِاًاُ  راا ِكاذِ   َِ مِّ عَ ًاُ  من  بِّ رَ  نمِ  - السّلَّ عمي  - موسى بَ طمَ 
 قَ مَااَِ  ذاااألجمِ  معااىن، ذاااُِ ْمعمَ  ،األذكااارِ  لُ َضاامِْ  هااي إذ(  ات إالا  إلاا  ال )اقااو  إىل ساابحان   بُّاارَ 

 . عاءٌ َُّ  رٌ كِ ذِ  ْذي ،بَ تُ العُ   َ ْمنلَ  ،لَ سُ الرُّ  لَ ْمرسَ  ،قَ مِ اخلَ  اتُ 

 : يد  وح  الت   ةمَ ل  كَ   مُ ظَ ع  
َِ مِ عَ  ْذي(  ات إالا  إل  ال ) يدوحِ التَّ  ةَِ مِ كَ   ِاتمِ العَ  مُ معمَ   ْلعان، (1) نِ  ِ الاوَ  ةيمَ قِ ثَ  املعىن، ةُ ي

 ت عن ارَ دَ ن  َ مَ  بِ بسَ  َّنا ِ َْ  فمِ َيتَ 
 . اهلِ وِ قاَ  ك بٌ كاذِ    ألنَّ  شيئا؛ا  اتِ  عند نلِ تَ  ال ذاْلعنَّ  ِبا، ظفَّ مَ تاَ ًاَ  قْاملناِْ 
ْطِ شُ لِ  قاا قِّ  َ  ِبا ظفَّ مَ تاَ ًاَ  نْاملؤمِ   ْماو. )ْيذاا اتِ  ماع  ِ قِ دِ اِ لِ  اتِ  عند يمٌ مِ عَ  نٌ  ِ َْ  هلا ْيعون ذار

ْاتالسَّاا تعَ ِضااُْ  ااالعُ  نِماا ْيذااا نَْماا عبِ السَّاا ِا اا ْاألرضااون اتِ  غااي راِا  ةفَّااكِ   ك(  ْيذااا ْمااا بعالسَّ
 نِما عميا  تمَ َِ اشاتَ  ِاالِ  ة،َِ مِ العَ  هذه نَّ ِبِ  تحَ جَ رَ لَ  األِرى ةفَّ العِ  ك(  ات إالا  إل  ال )ْ ،امليلانِ 

اا يِ ِفااناَ   يِفااعِ تَ  نِماا لاا  لحيُااا ِاااْلِ  عاء،ْالاادُّ  ركِ الااذِّ  نِماا قائمذااالِ  جيتِااع ِاااْلِ  ،اتِ  ياادِ وحِ ْتَ  ، ِ رِ الشِّ
 . يدوحِ التَّ  ةَِ مِ كَ   نِ ِِ شَ  مِ مَ عِ  عمى  ُّ ًدُ  اما  ْهذا ْاخلطاًا، نوبِ الذُّ 

 : نوبَ الذ   رف  كَ يُ  وحيدالت  
 بُ قارِ ًُ  ما مْ ،األر ِ  ءَ لِ مِ  كانت  ْإن ، نوبَ ذُ عن   رفِّ عَ ًُ  اتَ  ْ نَّ  يدَ وحِ التَّ  قاا  قِّ  اتَ  يقِ لَ  نمَ 
 ،اتِ  ةيئَ مبشِ  ق  مَّ عَ مُ   رَ املغفِ بِ  دُ عِ ْالوَ  ،هِ باَِّ عِ  عمى  ِ مِ رَ ْكَ  ،اتِ  ةِ محَ رَ  ةِ سعَ  عمى ةٌ َّاللَ  ْهذا ها،ِلَ مِ 

 زي ُّٱاتعاىل قا  ،هِ يِ غِ ْ َ  هِ يِ بِ كَ    ِ رِ الشِّ  نمِ  ةُ ّلمَ السَّ  ْهو يمٍ مِ عَ  طٍ رِ شَ  يقِ قِ حِ تَ بِ  إالا  لًاُ  ال ْهي

[.48]النساءا  َّ خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  

 : ح  ال  الص   ل  مَ عَ ل  ل   هبَ صاح   عفَ د  يَ  يدوحُ الت  
  بُامِ قاَ  لَ تَ اِما قاد دَ حِّ وَ ُِ االا هاذا ألنَّ  ؛نوبِ الاذُّ  ا ِ تِ اِقا نِما ذلك  عَ ناَ مَ  دِ بِ العَ  يدحِ وِ تاَ  لَِ اكتَ  ِاكمَّ 

اامِ عِ ْتاَ   ،ْإجّللِاا ،اتِ  ةِ بَّاامبحَ  ِِ َِ   ،ي ااالعَ  إىل  ُعاادْاَ ْيَ   ،ِْااوِ ْ  لِ ِضااَْ  عمااى ةَّاللَاا هااذا ْك احل،الاااا لِ َِ
 . يدِ وحِ التَّ 

 :األسئ َلة
                                           

 [.7-6]القارعةا  َّ مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث ُّٱٱاتعاىل قا . ةيامَ القِ  ََّ وِ ًاَ  نو َ تُ  األعِا ُ  (1)
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  1-  ِِ  ا اليةالتا  الفراغات لمك
اااا عمياااا ..........  اتِ  بُّ نَاااا بَ مَااااطَ  -م اااامِّ عَ ًاُ  من  بِّاااارَ  نِماااا ّلَّالسَّ  ، بِاااا وهعُ دِ ًَْاااا رهكُ ذِ ًَاااا ئاا يِ َشاااا  َِ
 ..................................  قو  إىل هدَ ِْرشَ 

 ......................  هي  رَ املغفِ  -ب
 ث طاًا،َِ  األر ِ  رابِ قُ بِ  ِ  تَ يِ متاَ  لو َّآََّ  ابن ًا )االقدسي احلدًث ك تعاىل ات قا  -2  

 (.   ا رَ فِ غِ مَ  راِباقُ بِ  كتُ يِ تاَ ألَ  ئاا يِ شَ  يب  رِ شِ تُ  ال  يتَ قِ لَ 
 . ذلك نيِّ باَ   ،مِ ضِ َْْ   ،مِ رَ ْكَ  تعاىل، اتِ  ةِ محَ رَ  ةسعَ  عمى  ُّ دُ ًَ  ما ًثاحلدِ  هذا ك -م

 . هرِ ذكُ اُ  ،يمٍ مِ عَ  طٍ رِ شَ بِ  إالا  ققَّ حَ تَ ًاَ  ال  ِ رَ املغفِ بِ  دُ عِ الوَ  -ب
 ا ًِيت ما لعمِّ  -3  
 .شيئاا  اتِ  عند نُ لِ تَ  ال ذاْلعنَّ (  ات إالا  إل  ال ) اب ظفَّ مَ ًتاَ  قاملناِْ  -م

 . نوبِ الذُّ  ا ِ اقتِ  نمِ  ذلك  عَ ناَ مَ  دِ بِ العَ  يدِ وحِ تَ  لَِ اكتَ  ِاكمَّ   -ب
 . ات إالا  إل  ال رِ كِ الذِّ  لُ مْضَ  -ج
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 (1) نام  رس الث  الد  
 ساب  ح   ر  ي  غَ ب   ةَ ن  الجَ  لَ خَ دَ  يدَ وح  الت   قَ ق  ن حَ مَ  :باب

اا نِماا  يُاااختمِ  ياادِ وحِ التَّ  يااقُ ًقِ   جااورِ ًاَ  مٍ مِ ِساامُ  ْكاالُّ  ،سااابٍ حِ  بغااي ةاجلنَّاا ِو ِ دُ لِاا بٌ وِجاامُ   ِ رِ الشِّ
 .ناياتِ حَ  ك يدَ وحِ التَّ  قَ قِّ حنَ  من نايِ مَ عَ ْاَ  ،ْي  عَِ طِ ًَْ  ذلك

[120]النحلا  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جيُّٱٱقا  تعاىلا  -1  

[.59]املؤمنونا  َّ حي جي ٰه مه جه ُّٱٱقا  تعاىلا  -2      

اا نِماا  يُاااختمِ   ،تُ يَ فِ ِاااتَ  ْهااو :بٌ واج    ي  قٌ ق  ح  تَ   ي،ْاملعاِ اا ،هِ دَ ْالبِاا ر،ْاأل ااغَ  ،األكاارَب   ِ رِ الشِّ
ِِ  م حابِ  قاَُّ مَ  ْهذا  . ماتالرَّ  ْتركوا بات،الواجِ  مواعَ ْاَ  الذًن ْهم ،نيالي
ْهات،  رِ ْتاَ  ات،با حَ املستَ  لعِ ِْ ا َّدَّ قَ تاَ  ما إىل يفَ ضِ ًُ  من ْهو :وبٌ دُ ن  مَ  يقٌ ق  ح  تَ   ْبعا  املعر

 . الباب هذا موضوه ْهو ،نيَ بِ رَّ قَ ُِ اال نيَ قِ ابِ السا  قاَُّ مَ  ْهذا املباحات،

 :فردات  ي المُ عان  مَ 
  معناها  الكلمة

 . ِيِ خَ مِ لِ  ِاا مِّ عَ ْمُ  ْإماما،ا  ، ا َْ دِ قُ ا مي ةا مُمَّ 
 .  بِّ رَ لِ  ةِ اعَ الطا  مَّائِ  تاا قانِ 
 . يدِ وحِ التَّ  إىل  ِ رِ الشِّ  عن ّلا مائِ  يفاا نِ حَ 

 :رس  ر الد  ناص  عَ 
 : المالس   عليه إبراهيم يند  ح  وَ المُ  إمام   فاتُ ص  

 يااقِ ًقِ  ك ةالغاًَاا هااي ة،يَااعالِ  فاتٍ ِااابِ  - ّلَّالسَّاا عمياا  - إبااراهيم ْتعاااىل ساابحان  اتُ  فَ َْ اا
 ا  منَّ  ْهي وحيد،التَّ 

                                           
 ر امهدا  الدَّ  (1)
 .وحيدالتَّ  يقًقِ  معىن طااِلبُ ال حَ رَ شِ ًَ  من -1
 . ًندِ حِّ املوَ  ب ماَّ طااِلبُ ال يدِ تَ قِ ًاَ  من -2
 .ميةالعرِ  اآلًاتِ  نمِ  دًناملوحِّ  اتِ  باَِّ عِ  فات ِ  طااِلبُ ال جتِ نِ تاَ سِ ًَ  من -3
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 .اخلي ك ْإماَّ  ،َْ دِ قُ  -1
 . ات ةِ طاعَ  عمى َّداِْ مُ  -2
 وحيد.ر  إىل التَّ عن الشِّ  لٌ مائِ  -3
ال ك العَ  ِ وِ ال ك الَقااا ؛ن املشاااركنيماااا كاااان ِمااا -4 ااا،  ال ك االعتِ لِ َِ عماااى  رَ بااال منَعااا قااااَّ؛، 

ْْارَ  ِ رِ ن الشِّ   ما هم ْي  مِ مِ وِ قاَ   م.ذُ قاَ ، 
 على المؤمنين: الل   ناءُ ثَ 

ااا نيَ نِ   عماااى املاااؤمِ سااابحانَ  مثاااىن اتُ  ُِ   ٍ محيااادَ  اااافاتٍ ة بِ قني إىل اجلنَّاااابِ السا ااامعم ن ّلمة ِماااذاااا السَّ
اا ْكَ يِ غِ َ اا ر ِ الشِّ ْن بُااعِ ال ًاَ  امي [59]املؤمنااونا  َّ حي جي ٰه مه جه ُّٱٱٱْقااا  تعاااىلا ،هيِ بِااه  د

ْنَ حِّ وَ بل ًاُ  ه؛  غيَ عَ مَ  َِ د ب وجِ ُِ اال وحيدِ التَّ  يقِ ك ًقِ  ةَ ذاًَ النِّ  غَ مَ ْقد باَ  فاتِ ف ِبذه الاِّ اَ ن اتَّ  ، ْ
 .ذابٍ ال عَ  سابٍ ّل حِ بِ  ةِ اجلنَّ  ِو ِ دُ لِ 

 :األسئ َلة
 . عالية فاتٍ باِ  - ّلَّالسَّ  عمي  - إبراهيم ًندِ املوحِّ  إماَّ تعاىل اتُ  فْ َ  -1  
 العِااوَّ ك معناهااا مااع ،(م) العِااوَّ ك الااوارَّ  - ّلَّالسَّاا عمياا  - إبااراهيم فاتِ اا بااني لِ اا

 (. ب)
 (ب) (م)
 . بِّ رَ لِ  ةِ اعَ الطا  مَّائِ  ةمَّ مُ ( 1) 
 .يدوحِ التَّ  إىل  ِ رِ الشِّ  عن ّلا مائِ  يفاا نِ حَ  (2)
  .ِيِ خَ مِ لِ  ِاا مِّ عَ ْمُ  ْإماما،ا  ، ا دَْ قُ  تاا قانِ  (3)

اا نِماا لااك نيَّ بَاااتاَ  -2    ْعيااف نوب،مااذُّ لِ  يهعِفااْتَ  ياادوحِ التَّ  يااقِ ًقِ  لَ ِضااَْ  سااترَ ََّ  مااا ّل ِ ِِ
  ؟ يدَ وحِ التَّ  قُ قِّ ًَُ 

  ؟ يدَ وحِ التَّ  قَ قَّ حَ  نمَ  لاءُ جَ  ِْا نوب،مذُّ لِ  ياا فِ عِ تَ  ذاُِ ْمعمَ  ،األعِا ِ  لمْضَ  يدوحِ التَّ  -3  
ْاساتَ ( مِ 59-57إىل اآلًات ) عِ رجِ ا اِ 4  ني املاذكور  نِ فات املاؤمِ ج ِ اِر خِ ن ساور  املؤمناون 
 ْيذا.
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 (1) اسعرس الت  الد  
 ساب  ح   ة بغير  ن  ل الجَ دخَ  يدَ وح  الت   قَ ق  ن حَ تابع: باب مَ 

 رمى مُعااامُّ  »اْقاااا  جباااي بااان ساااعيد عناااد كنااات  "اقاااا  محنالااارَّ  عباااد بااان نيَااااحُ  عااان -2
 .تُ غِ دِ لُا ْلعا ِّ  ، اّل ٍ  ك مكان   إينِّ  مماا اقمات ث ،مناا اقمات ؟البارِحاة  َّ َقااناِ  ذيلاا بَ َكاِو العَ 
 عبُّ الشَّا ناهثحادَّ  حادًثٌ  اقمات ؟ذلاك ىعما محََمكَ  اِْ ا قا .تُ َقيِ تاَ ارِ  اقمت ت؟ نَاعِ  اِْ ا قا
 مْ نِيٍ َعاا نِماا إالا  ةَ يَااقاِ رُ  ال» ا قااا  منَّاا بيِ َااااحلُ  باان  دَ ًِاارَ باُ  عاان اثنحاادَّ  اتمااق َثُعم؟حاادَّ  ْمااا ا قااا
 .(2) "... مَسعِ  ما إىل ذىتَ اناِ  نمَ  نَ سَ محِ  قد ا قا« ةمُحَّ 

 معاني المفردات:
  معناها  الكلمة

 . طقَ سَ    َّ قَ اناِ 
 . ةبوَّ النَّ  ةيَ ْاألَّعِ  القرآنية، باآلًات ي قِ رِ ًاَ  نمَ  تبِ مَ طَ   تيِ قَ تاَ ارِ 
 . اتِ   ذنِ بِ  ْي  رثِّ ؤَ تاُ ْاَ   نِ يِ عَ بِ  هغيَ  نِ العائِ  ةُ إ ابَ   نِيُ العَ 
  بِ رَ قِ كالعَ   ِوَّ،السا  ذاتِ  غدِ لَ  ةاحلُِ

ن سااااااان َماااااااقاااااااد محَ 
 عَ انتذى إىل ما مِسِ 

َِ  نمَ  ناا سَ حَ  ممراا  لعَ ْاَ   .  بِ  لَ ِِ ْعَ  م،مِ العِ  نمِ   غَ مَ باَ  مبا ذَ م

 رس:ر الد  عناص  
 : اإلخالص   على همصُ ر  وح   ،ف  لَ الس   ةيلَ ض  فَ 

                                           
 ر امهدا  الدَّ ( 1)
 .نياَ حُ  حدًث ك ااِّل ِ  عضِ وِ مَ  إىل طااِلبُ ال يَ شِ ًُ  من -1
 . ةنَّ السُّ بِ  لاَِّ االلتِ  ك ذمتَ ناًاَ ْعِ  فِ مَ السَّ  ةيمَ ضِ َْ  طااِلبُ ال فاِ ًَ  من -2
 . يدِ وحِ التَّ  ِا ِ كَ   ناكًُ  ال ذلك ْمنَّ  ،ْاحلِةِ  نِيِ العَ  نمِ  ةِ يَ قاِ الرُّ  وا ِ جَ  عمى ال دِ االستِ   َ جِ َْ  طااِلبُ ال نيِّ عَ ًاُ  من -3
 .ايلالتا  ر الدَّ  ك ًثاحلدِ  ةَِّ تِ تَ ( 2)
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 اتِ  آًااتِ  نِما آًاةا   منَّا ِاونمَ عِ ًاَ  بال ؛ ا عاََّ   ْنَ عدُّ ًَ  ال ةَّ ِاِْ السَّ  اآلًاتِ  نمِ  فُ مَ السَّ  راهًَ  ما إنَّ 
 بَ َكاِو العَ  رمى عممُّ ا اجملمس ك مع  كان  نَِ لِ  جبي بن سعيد  ِ ساؤُ تَ  ك ذلك رًْمذَ  ،(1) تعاىل
ْناحلاِضا نَّ مُاًَ  من ِاا  ْلعن منا،ا الرمحن عبد بن حاني  ِْجابَ  ؟ ةحَ البارِ   َّ انقَ  الذي    منَّا ر
 ك فِ مَ السَّا  ِ كعااََّ    ِ بااََّ العِ  إًذااََّ   نفِسا عان ىَفاْناَ  ،ّل ٍ َ ا ك نمُكا   إين ممااا ْقا  ،يمِّ اَ ًُ  كان

ْجَ  غَ دِ لُ  دِ قَ   منَّ  نيَّ ْباَ  ،ااِّل ِ  عمى ذم ِ رِ حِ   . يقاظَ االستِ  غُ دِ المَّ  ل  بِْ

 (: رقاءت  االس   ) ر  ي  ن الغَ م   ة  يَ ق   الر   ب  لَ طَ  مُ ك  حُ 
ًْدُ ِيِ ن الغَ مِ  ةِ يَ قاِ ب الرُّ مَ جيو  طَ  ميا  « ن عني مْ مُحاة مِ ة إالا يَ قاِ ال رُ  »عمى ذلك حدًثا  ُّ ، 

ْمشِ  ةَ يَ قاِ ال رُ  ىل  ْهذا ال مينع َجاْاحلُ  نِيِ ة العَ يَ قاِ ن رُ فى مِ م ة يَّ سِّااحلِ  األمارا ِ ن جياع ة ِمايَاقاِ وا  الرُّ ِة، 
ال ًُ َّ وِ ْاملعنَ   عمى ات. لَ وكُّ ناك التَّ ة، 

 :األسَئلة
 ا ًِيت ْيِا  بِ   َ املعرَّ  ذكراُ  -1  
 . ات ب ذن ْي  رؤثِّ ْيُ   نِ يِ عَ بِ  هغيَ  نِ العائِ  ةإ ابَ )................(  -1
 . برَ قِ كالعَ   ِوَّ،السا  ذاتِ  غُ دِ لَ )................(  -2
  ؟ ( ّل ٍ  َ  ك نمكُ    إين مما ) الرمحن عبد بن حاني قو   ُّ دُ ًَ  عّلََّ  -2  
  ؟ « محُة مْ ،نِيٍ عَ  نمِ  إالا  ةَ يَ قاِ رُ  ال »اقول  معىن ما -3  

                                           
ُِ لِ  ًنبغي ما ْهذا ( 1)  ه،بااََّ عِ  ِااِبِ  اتُ   ُ وِّ َيَ  ،اتِ  آًاتِ  نمِ  ِامَّنَّ  ممَ عِ ًاَ  من ِرالقَ  ِْسو  ِس،الشَّ  سو ِ كُ   عند مسمِ م

 .غفارِ تِ سِ ْاالِ  ،عاءِ ْالدُّ  ،ةِ قَ دَ ْالاَّ  ،ّل ِ الاَّ  إىل عوارَ ذِ ياَ لِ 



31 
 00مبحث الرابع: البحار واألنهار ال 00

 (1) ررس العاش  الد  
 ساب  ح   ر  ي  غَ ب   ةَ ن  الجَ  لَ خَ دَ  يدَ وح  الت   قَ ق  ن حَ تابع: باب مَ 

  منَّاا مْساامَّ  عمياا  تا ى اامَّ  بِّ النَّاا عاانرضااي ات عنذِااا   باااع اباان ثناحاادَّ  نْلعاا....  » -4
 ْلايس بَّ ْالنَّ  ،ّلنجُ ْالرَّ  لجُ الرَّ  َْمَع  نَّبَّ ْال ط،هِ الرَّ  َْمَع  بَّ النَّ  تُ ْرمً األمم، عميَّ  تضَ رِ عُ  »ا قا

 ْا ذا َْنمارت  ،َْقومُ  ىموس هذاا يل ْقيل ،يتمَّ مُ  ممَّنَّ  تنِ ْمَناَ  ،ميمٌ عِ  َّواسَ  يل عِْ رُ  إذ ،مَحدٌ  مع 
 ،بٍ عاذا ال بٍ حساا بغاي اجلناة نًادِمو  اا ملفا نسابعو  َْمَعذام كتُ مَّ مُ  ههذا يل ْقيل عميم، َّسوا
ْلئ ك  ُ االنا   َ ْخا ، لَ لِ نمَ  لَِ ْدَ   َ َّنَ  ث  ات  َ رساو  ابو حِ َ ا الذًن ذمْمعمَّ  ابعضذم ْقا  ك،م

 ،شاايئاا  بااات اًشااركو  ْماام َّااسااّل ك ادْ لِااُْ  الااذًن ممَّذااعْم ابعضااذم  ْقااا م،ْساامَّ  عمياا  تا ى اامَّ 
 ال الاااذًن هااام ا ْقاااا ْه،ْاااِِربَ  مْسااامَّ  عميااا  ات ى ااامَّ  ات  ُ و سااار  ذمعماااي َْخااارَج ء،مشااايا اْذكااارْ 

ْن ال ًستقون، ْ طَاتَ ًاَ  ال ،ًعتو ا ىْعما ن،يَّ  اَّه ا ْقاا ،نٍ َاا ُِ  بان ةَشااعا عُ  َّْقاا ماون،ًتوكَّ  مرِبِّ
 ا قاا مانذم، جيعما  من اتَ  هاَِّ  ا ْقاا آِار لُجارَ  َّقاا ثَّ  .مانذم منات اقا  .منذم جيعم  من اتَ 

 .(2) « ةشَ اعا عُ  ِبا سبَاَقكَ 

  :فردات  عاني المُ مَ 
 عناهامَ  ةمَ ل  الكَ 

 .املناَِّ  كا يلْقِ  ،ااسراءِ  ةمَ ياِ لَ  تضَ رِ عُ ا قيل مُ مَ ت عميَّ األُ ضَ ُعرِ 
 . ةعَ سِ التِّ  إىل ّلثةالثَّ  نمِ   طهِ الرَّ 
 .ا ِ النا  نمِ  يٌ كبِ   ٌَّ دَ عَ   يمٌ مِ عَ  واٌَّ سَ 

ْلئِ  ك ا ُ النا  ِا َ  ْلئااك ك ا النااا فمَاااِتاَ   كم  سااابٍ حِ  بغااي ةاجلنَّاا ًاادِمون الااذًن م
  عذابٍ  ال

                                           
  ر امهدا  الدَّ  (1)
ُِ  الذًن ملفاا  نيبعِ السَّ  فات ِ  طااِلبُ ال ََّ دِّ حيَ  من -1  .سابحِ  بغي ةاجلنَّ  مونًد
 .اتِ  عمى لَ كُّ َو التاَّ  ناكًُ  ال األسبابِ بِ  ذَ ِِ األَ  منَّ  طااِلبُ ال جَ تِ نِ تاَ سِ ًَ  من -2
  .هدَ حِ َْ  اكالشا  هو اتَ  منَّ  عمى طااِلبُ ال  َّ دِ تَ سِ ًَ  من -3
ْاه ( 2)  (.220) برقم ْمسمم ،(5752) برقم البخاري ر
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 رس:ر الد  ناص  عَ 

 : موسل   عليه الل ىصل   د  م  حَ مُ  ة  م  أُ  ةيلَ ض  فَ . 
 رُ ثَااكِ مَ  مْسامَّ  عميا  ات ى امَّ   تَامَّ مُ  منَّ  مىْارَ  مْسامَّ  عميا  ات ى مَّ  سو الرَّ  عمى ممَ األُ  تضَ رِ عُ 

ُِ  ملفااااا  عونبِ َسااا نذمِْمااا. مِ َمااااألُ   ةَ مَّاااقِ  رمى ماااا بعاااد ْذلاااك ،ذابٍ َعااا ال ساااابٍ حِ  ِيِ غَااابِ  ةاجلنَّااا مونًاااد
 . نيَ قِ ابِ السا  ياءِ لنبِ لِ  نييبِ جِ املستَ 

 : ر  ي  الخَ  على - عنهم الل رضي - ة  حابَ الص   صُ ر  ح  
 ًادِمون الاذًن ملفااا  بعنيالسَّا هاؤالء فاتِ ِ ا ك واثُ بااحَ تَ  ْقاد اخلايات، إىل قونابا َسا ةحابَ الاَّ 

 . نذممِ  ًعونوا من جاءرَ  ذابٍ عَ  ال حسابٍ  بغيِ  ةاجلنَّ 

 : ذاب  عَ  وال حساب   بغير   ةالجن   وندخلُ يَ  الذين فاتُ ص  
ُِ َسا  ِ تِامَّ مُ  نِما ملفاا  سبعني بِنَّ  مْسمَّ  عمي  ات ى مَّ  بُّ النَّ  مِرب  ال ساابٍ حِ  بغايِ  ةاجلنَّا مونيد

 ا هي ،فات ِ  هلم ْمنَّ  يد،وحِ التَّ  مذِ يقِ حقِ تَ لِ  ؛ذابٍ عَ 
 عااان مذِ فوِسااانُ   ِ لَّ عِاااْلِ  ،اتِ  عماااى مذِ مِ كُّ َو تَاااا  ِ وَّ ُقااالِ  ميذِ رقِ ًَااا نَمااا مباااونطِ ًَ  الا (1) قونرِ تاَ ِساااًَ  ال -1

 . مذِ بِ مَ طَ  ِيِ غَ بِ  همغيُ  ميذِ قِ رِ ًاَ  مْ مذُ سَ منفُ  قونرِ ًاَ  ممَّنَّ  ناكًُ  ال ْهذا. اتِ  ِيِ غَ لِ  لِ لُّ ذَ التَّ 
ْنتَ عِ ًَ  ال -2 ْهمعِ ًَ  من همغيَ  سِلونًَ  الا و  . اتِ  عمى ّلا وكُّ تَ  ارالنا بِ  و

َِ  لمْضَ  ِاذُ كَ ِر تاَ  ْلعنَّ  لان،جائِ  واءْاالكتِ  قاءتِ ْاالسِ   . وحيدالتَّ  يقِ ًقِ  ك لْمك
ااااابِ  ال ،يورِ الطُّ بِااااا ونمُ شااااااءَ تَ ًاَ  الا ْنيَّ طَاااااتَ ًاَ  ال -3  عميااااا  ات ى ااااامَّ  قاااااا  ،احنومِهااااا ،ذورِ الشُّ

 .(2) «  ٌ رِ شِ   ُ رَ ياَ الطِّ  »امْسمَّ 
ْنِِ تَ عِ ًاَ ا مونوكَّ تَ ًاَ  مِبِِّ رَ  ْعمى -4  لِ ِعاِْ  ماع املضاارِّ  عِ ِْاََّ  ع،املنااِْ  بِ مِ جَ  ك هْحدَ  اتِ  عمى د

ْعَ  األسبابِ   . ةاملشر

                                           
الجِ  ىقَارَ  ْقاد(  ونَ قَارِ ًاُ  ال ) مْسامَّ  عميا  ات ى امَّ  بُّ النَّ  ًقل   (1) ا - ّلَّالسَّا عميا  - رًب َِّ  نِما مْسامَّ  عميا  اتُ  ى امَّ  داا  

 طٍ عِ تاَ ِسامُ  لٌ ساائِ  يقِ رِ املساتاَ  منَّ ا يقِ رِ تاَ سِ ُِ اْالا اقايالرا  باني قُ رِ ْالَفا  ،م احابَ  مْسامَّ  عميا  تا ى امَّ  ساو ُ الرَّ  ىقَ ْرَ   ،بِ مَ طَ  غي
 .نٌ سِ  ُِ  ياقِ ْالرا  ، ِ بِ مِ قَ بِ  اتِ  ِيِ غَ  إىل تفِ تَ مِ مُ 

ْاه (2) َّ مبو ر  (.3910) برقم َّا
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 : األسباب   ل  ع  ف   مع لُ وك  الت  
ْنباِشااًُ  ال وحياادمتَّ لِ  قاانيالقِّ  منَّ  عمااى ًااد ُّ  ال احلاادًث  ونَ تُكااًَ  مَّناام املااراَُّ  ْإمنااا ،األساابابَ  ر

ْهَ  مورِ األُ  بع   . ات عمى مذِ مِ كُّ َو تاَ  ِا ِ عَ لِ  إليذا ذمتِ حاجَ  مع ،قاءِ تِ ْاالسِ  واء،كاالكتِ   ة،املعر
ْيالتَّاا جاااوهِ ُْ  نِماا ذلاااك عاادا ماااا اْممااا  مْ  ،َسااافِ ناَ  اانسااانُ  يَ ًَرقِااا كااِن  ْيذاااا، ةِ راَهااكَ   ال الااايت دا

ْعاا مَ   ُكاِر تاَ  ْمايس ة،ًثَااحلدِ  ةًَ األَِّْ  مْ ها،حنوِ  وَّاءالسَّ  ةاحلبَّ  مْ لِ سَ العَ بِ  يفِ شِ تَ سِ ًَ   ى امَّ  لقولا  شار
ْاتَ  »امْسمَّ  عمي  ات امِ عَ  ،فاءا ِشا لا   َ منلَ  إالا  َّاءا   لِ نِ ًاُ    تعاىل اتَ  ْ نَّ  ،داْ امِ عَ  نَما  َِ   مَاذِ ْجَ   ،َِ
  .(1) «  مَ ذِ جَ  نمَ 

 : موسل   عليه للا ىصل   سول  الر   ق  لُ خُ  نس  حُ 
 بااِن اتَ  ًاادعو من مْساامَّ  عمياا  ات ى اامَّ  ات رسااو ِ  نِماا - عناا  ات رضااي - ةَشاااعا عُ  بَ مَااطَ 

 عمياا  ات ى اامَّ  لاا  ْقااا  ،ذابٍ َعاا ال سااابٍ حِ  بغاي ةاجلنَّاا ًاادِمون الااذًن ملفاااا  بعنيالسَّاا نِماا  مَاجيعَ 
بِ ُحاا ك يداا ذِ َشاا لَ تِااقُ  دِ ْقَاا، « نذمِماا مناات »امْساامَّ   ث -  ِ وَّ بُاااالنُّ  معااّلَِّ  نِماا مٌ مَااعَ  ْهااذا -  ِ ََّّ الاارِّ  ْر

ا لٌ ُجارَ   لَ َِ سَ  َِ ، « شاةاعا عُ  ِباا كقَ باَ َسا »اْقاا  ،ملفااا  نيَ بعِ السَّا نِما ًعاون باِن لا  اتَ  ًادعو من رآ
 . هلا ّلا مهِ  ليس نمَ  ذابَ مُ طِ ًَ  من ةيَ شِ َِ 

امِ عَ بِ   مجابَا حياث م،ْسامَّ  عميا  ات ى امَّ  ساو ِ الرَّ  قِ مُ ُِ  نِ سِ حُ  عمى َّاللة املقولة هذه ْك  ةٍ َِ
 . املقاوَِّ بِ  ةٍ يَ ْاِْ  ةٍ بَ يِّ طَ 

 :األسئَ َلة
 عمي  ك العِوَّ )م( ك العِوَّ )ب( مبا ًد ُّ  بَ قم املناسِ الرَّ  عِ ا ضَ 1 

 العِوَّ )ب( العِوَّ )م(
ه ْقاااا ا اَِّ  اااان ة بااان اَشاااعا ْقااااَّ عُ  -1

  سو ِ الرَّ  قِ مُ ُِ  نُ سِ )  ( حُ  نذم ْقا ا منت منذم.ات من جيعم  مِ 

ْالنَّاهِ   الارَّ عَ ْمَ  ِبَّ ْرمًت النَّ  -2 ْمعا   بُّ ط، 
ْالنَّ جُ الرَّ   .دٌ   محَ عَ ْليس مَ  بُّ ل، 

 -ياااااااء ني للنبِ يبِ جِ املسااااااتَ  ةُ مَّاااااا)  ( قِ 
 .- ّلَّعميذم السَّ 

                                           
ْاه ( 1)  .( 278 /4)  ممحد ر
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 العِوَّ )ب( العِوَّ )م(
اا لٌ ُجااث قاااَّ رَ  -3 َِ من  ر، ْقااا ا اَّه اتَ آ

 ة.اشَ عا ك ِبا عُ قَ باَ جيعم  منذم. قا ا سَ 
سااو    الرَّ وَّ بُاااناُ  ن معااّلَِّ ِماا مٌ مَاا)  ( عَ 

 
 )  ( كثر  متباه  ِد  
 ُ ذلك.ضِّ يد، َْ وحِ التَّ  ِا َ ناك كَ ًُ  األسبابِ ا هل األِذ بِ 2 
  ك ْالاوارََّ  ،ساابة بغاي حِ اجلنَّابعني ملفاا الذًن ًادِمون السَّ  فاتِ اا ًت  ِ ع ِطا ا ضَ 3 

 احلدًثا
 (. ْنيَّ طَ تَ ، ال ًاَ  ْنَ وُ تاَ عِ ْن ، ال ًَ يَّ طَ تَ قون ، ًاَ تَ سِ مون ، ال ًَ وكَّ ا  ًتَ عمى النا  )

 .من  دوائِ َْ  عمربَ  جِر خِ استَ  احلدًث هلذا كتِ راسَ َِّ  ِّل  نمِ ا 4 
َْْ حابَ ماَّ ة لِ يمَ ضِ ا ك احلدًث َْ 5   ُ ذلك.ضِّ ة، َْ حابَ الاَّ  دِ ة ألحَ ة ِا َّ يمَ ضِ ة عِوماا، 
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 (1) رشَ ي عَ رس الحاد  الد  
 ك  ر  ن الش  م   فُ و  الخَ  :باب

اعِ نِ  وحيدالتَّ  امِ عَ  ةٌ َِ َِ اْعَ  ِااا مِ عِ  ذاامَ فِ ْحَ  دِ ِباالعَ  عماى ِباا اتَمانَّ  ْا ذا ،ةي ن ِما اخلاو ُ  ْعميا  ّلا َِ
َِ النَّ  هذه ْا ِ  َ   . ن مِ   ُ وِ ْاخلَ   ُ رِ الشِّ  ْهو ،هاضاَُّّ ًُ  ما ةَْ رِ مبعِ  ةع

 خت حت جت هب مبخب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّٱقا  ات تعاىل  -1    

[.48]النساءا  َّ مث هت مت  

[.35]إبراهيما  َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ ُّٱٱٱّلَّايل عمي  السَّ ْقا  اخلمِ  -2     

 : ك  ر  الش   نم   ف  و  الخَ  ةُ يقَ ق  حَ 
  عِارائِ ْذَ   ِ ْمسابابِ  ، ِ رِ الشِّا عن اانسانُ  شَ تِّ فَ ًاُ  ْمن ب ، ااَِّ ْاالعتِ  اتِ  إىل جاءِ االلتِ  قُ دِ  ِ  هو

 بَ مِّاااقَ مُ  ًاااا »امْسااامَّ  عميااا  ات ى ااامَّ  ساااو ِ الرَّ  عااااءِ َُّ  رمكثَااا كاااان  ْقاااد نااا ،مِ  رذَ ِحاااْيَ   ِعاااذالِ ْمَ  ،(2)
  .(3) « كًنِ َِّ  عمى بمِ قاَ  تبِّ ثاَ  موبِ القُ 

 :فردات  ي المُ عان  مَ 
 عناهامَ   ةمَ ل  الكَ 
 . األ ناَّ  ِ باََّ عِ  عن بٍ جانِ  ك ِ َّ ْبَ  اجعم   ِ َّ ْبَ   بِ نُ ْاجِ 
 .  ٍ ورَ  ُ  لِ عِ شَ  عمى وتاا حُ نِ مَ  كان  ماا منَ الاَّ   ناََّ  ِ األَ 

 :رس  ر الد  عناص  

                                           
 ر امهدا  الدَّ  (1)
 .رْاأل غَ  األكرَب   َ رِ الشِّ  لطااِلبُ ا  َ رِّ عَ ًاَ  من -1
 .رغَ ْاأل ِ  األكرَب   ِ رِ الشِّ  بنيطااِلُب ال قَ رِّ فَ ًاُ  من -2
 .  ِ ِنواعِ بِ   ِ رِ الشِّ  نمِ  طاِلبُ ال رذِّ حيََ  من -3
َِ  ّلَّالسَّ  عمي  يلِ اخلمِ  ءَ عاَُّ طااِلُب ال رسِّ فَ ًاُ  من -4  .ي ِ نِ ْبَ   ِ سِ فِ ناَ  عمى  َْ وِ ْ
عَ الذَّ  (2)  .ةيمَ سِ الوَ ا ةًر

ْاه( 3)  (.3587) برقم التمذي ر
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 : نوب  الذ   مُ ظُ أعَ  كُ ر  الش  
ٱاْتعااىل سابحان  قاا  ،اتُ  رهِفاغِ ًاَ  ال الاذي بُ نِ الاذَّ  ْهاو ُ،باائِ القَ  ُُ ْمقابَ  ،مِ مِ المُّ  ممعمَ  ر ُ الشِّ 

  [.48]النساءا  َّخب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زيُّ

 : ك  ر  الش   أقسامُ 
اا -1  ات، غاايِ  عاءِ كاادُ   ،اتِ  صِ اااائِ َِ  نِماا هااو ْيِااا اتِ بِاا اتِ  غاايِ  ةًَ وِ ِسااتَ  هااوا األكاارَب   ُ رِ الشِّ

 . اتِ  ِيِ غَ لِ  ُِ بِ ْالذَّ 
ااا -2 ااا العتاااابِ  ك َّرَ َْ  ماااا هاااوا رغَ األِ ااا  ُ رِ الشِّ ااا دِّ َحااا إىل لِااااًَ  ْ  ، ٌ رِ ِشااا  منَّااا ةنَّ ْالسُّ   ِ رِ الشِّ
 . ّلنٌ ُْْ  اتُ  لوالا ْقو  ،اتِ  بغيِ  فِ مِ كاحلَ   ،األكرَب 

 :ر  غَ ص  ر واألَ بَ األك   ك  ر  بين الش   روق  ن الفُ م  
 رر  األ غَ الشِّ  رباألكَ  ر ُ الشِّ 

 ة ااسّلَّ.مَّ ن مِ ال َيرج مِ  -1 ة ااسّلَّ.مَّ ن مِ ج مِ َيِر  -1
 ار.ك النا  ب اخلموََّ وجِ ال ًُ  -2 ار.ك النا  ب اخلموََّ وجِ ًُ  -2
 .(1)  نَ ل الذي قارَ َِ العَ  طُ حيبِ  -3 .جيع األعِا ِ  طُ بِ حيُِ  -3
ُُ بِ ًُ  -4 اا مْ يا مِّ ن ذِ عُ ما   ًَ  ْاملا َ  فسَ النَّ  ي

 .ناا مَ ِِ تَ سِ داا مُ عاهَ مُ 
ُُ بِ ال ًُ  -4  .ْاملا َ  سَ فِ الناَّ  ي

 :نوب  ن الذ  م   ك  ر  ما دون الش  
اا نوبُ الااذُّ  ْن الشِّ ِِ   ِ رِ الاايت َّ االِ  اتُ  رَ َفااةا إن شاااء غَ يئَ ة ًاات املِشاامَااَّا ُِ َِ مِ ِضاافَ ب بِ ذنِ م ْمَّ   مَاا ، 

ْإن شاااااء عَ اجلنَّاااا ْتعاااااىلا  اجلنَّاااا ، ث مَِّمَاااالِاااادِ عَ   بِ بَااااذَّ ة،   حب جب  هئ مئ خئٱٱُّٱة، قااااا  ساااابحان  

 .َّخب

 

 :ك  ر  ن الش  م   ياء  األنب   فُ و  خَ 

                                           
َِن ًقرم الُقرآن رًِاءا، ْذذا ال َمِجَر ل ؛ بل (  1)  عمي  ِإِث.ك
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ْعمااى بَ ِساافِ عمااى ناَ  -ّلَّ عمياا  السَّاا -إبااراهيم  ِااا َ  ااِماا ياا ِ نِ    ْهااو الااذي جَ  ِ رِ ن الشَّ   ات مَااعَ ، 
ْكَ دَ ِحاَْ  ةا مُمَّا ْبَ ِسافِ ناَ   سابحان  لِ عا ربَّاه، ْادَ دِ يَابِ  ر األ اناََّ َساه،  الَ    األ اناَِّ بااََّ ذم عِ بَ نِّامن جيَ  يا ِ نِ    ا ِا

 [.36]إبراهيما  َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٱٱُِّبا،  َتَ تَ قد اْاِ  ا ِ النا  رَ رمى مكثاَ 
َْماااّل ِ ْالضَّااا اهلاااّل ِ  ن مسااابابِ ِمااا  ِ عماااى اخلاااوِ  ةٌ ثَاااباعِ  نيَ عِ   اهلاااالِ رَ ثِااااْعَ  بعاااد  ّلءَ ن الااابَ مَ ِِ ن ًَااا، 
ْبَ ِسافِ عماى ناَ   َ رِ الشِّا ّلَّ ِاا َ ؟ ْا ذا كاان اخلميال عميا  السَّا-ّلَّ عمي  السَّ  -إبراهيم   نُ حِ ْانَ  يا ِ نِ   
ىل بِ   من . اخلو ِ م

 :ك  ر  الش   رُ طَ خَ 
ِْمامِّ كُ    ِ رِ ن الشِّ ر مِ ذَ احلَ  بجيِ   وِّ مُان الغُ ني إىل ااساّلَّ ِمابِ ِساع ْيا  بعا  املنتَ قَان ذلاكا ماا َْ  ، 
ْالاا ك األنبِ  ْتاَ م قَ سؤاهلِ احلني، بِ ياء  ْالذَّ رُ ًج العُ رِ فِ ضاء احلاجات،  ْطَ بِ بات،   ةِ فاعَ ب الشَّ مَ ُ هلم، 

ْقااد حااذَّ  ال كفااا  ِمااتَاامَّ مُ  سااو  ر الرَّ ماانذم،  اان ذلااك،  ْإِااّل ِ  ةِ بَااوِ التاَّ  بِ   إالا رِ ار  هلااذا الشِّ  مناا ، 
ااالعَ  ْإالا دَ ِحااَْ  تِ  لِ َِ اا َْ ه،   ىب نب مب زب رب ُّٱٱقااا  تعاااىلا ،ارك النااا دٌ مَّاا  خمُُ ن مااات عمياا  ْ نَّااَِ

 [.72]املائد ا  َّ نث مث زث رث يتىت نت مت  زت رت يب

 :األسئ َلة
 ا حيث نمِ  راأل غَ  ر ْالشِّ  األكرَب  ر الشِّ  بني نقارِ  -1  
 . ِاذِ بِ  احِ  ياِ مَ  -ب. لِ َِ العَ  عمى نذِامِ  كل    يتِثِ  -م

ْ  ك اليةالتا  ةمَ األمثِ  فنِّ  َ  -2    ا ر الشِّ  هِ وِ ناَ  حسب كممامَ  الذي اجلد
  م غر شر   مكرب شر   األمثمة

   . ةبَ عِ العَ بِ  فاحلمِ  -1
   . تئِ ْشِ  اتُ  شاء ما قو  -2
   . ياءاألنبِ  عاءُ َُّ  -3
ْلياءِ لِ  ُبِ الذَّ  -4    . احلنيْالاا  ل
   . ّْْلن اتُ  لوال قو  -5
   . ةعَ املّلئِ  عاءُ َُّ  -6
  [.35]إبراهيما  َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ ُّٱٱاتعاىل قا  -3  
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  ؟ ذلك نمِ  يدفِ تَ سِ تَ  ْماذا، ؟  عوَ الدَّ  ِبذهعمي  السَّّلَّ  يمإبراهِ  عاءَُّ   ُّ ًدُ  عّلََّ 
ْن اليت نوبمذُّ لِ  ثالنيمِ  هات -4    . ر الشِّ  َّ
 ا ًِيت ْيِا  بِ   َ رَّ عَ ُِ اال ذكراُ  -5  
 . اتِ  صِ اائِ َِ  نمِ  هو ْيِا اتِ بِ  اتِ  غيِ  ةًَ وِ سِ تَ )...............(  -م

 .  ٍ ورَ  ُ  لِ عِ شَ  عمى وتاا حُ نِ مَ  كان  ما)...............(  -ب
اااا العتاااااب ك ْرَّ مااااا)...............(  -ج اااا دِّ َحاااا إىل لِاااااًَ  ْ   ٌ رِ ِشاااا  منَّاااا ةنَّ ْالسُّ   ِ رِ الشِّ
 . األكرَب 
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 (1) رشَ اني عَ رس الث  الد  
 ك  ر  ن الش  م   فُ و  تابع: باب الخَ 

ا »ااحلدًث ْك-2 ِِ  « ءًااالرِّ  »ا ْقاا عنا  ِئلُساَْ  ر،غَ األِ ا  ر الشِّا معمايعُ   ُ مِاا ماا  ُ وَ م
ْاه  .(2) ْالبيذقي رباينْالطَّ  ممحد ر

 :عاني المفردات  مَ 
  معناها  الكلمة

 . عميذا وهحُ دَ ِِ ْيَ  ،ا ُ النا  اهُ يَ لِ  ذانَ حُيسِّ  مْ  تَ باََّ عِ  دُ بِ العَ  رَ ذِ مِ ًُ  من  ًاءالرِّ 

 رس:ر الد  ناص  عَ 

 : هت  م  أُ  على موسل   عليه الل ىصل   سول  الر   ةُ قَ فَ شَ 
 . من  رهاذَّ حَ  إالا  اا شرا  ال عمي ،  تَ مَّ مُ   َّ ََّ  إالا  ِياا  مْسمَّ  عمي  ات ى مَّ  سو الرَّ  ًت   
االعَ  لِطابِ ًاُ  رٌ غَ مِ ا  ٌ رِ ِشا ْهو ًاء،الرِّ  من  هارَ ذَّ حَ  الذي رِّ الشَّ  ممعمَ  نْمِ   ثِِ ًَْا  ،نَاقارَ  الاذي لَ َِ
االعَ  نِما ًقبل ال اتَ  ألنَّ   ؛بُ  احِ   عماى مْسامَّ  عميا  تا ى امَّ   ِاَْا ْقاد ااا،ا ِالِ  كاان  ماا إالا  لَِ

إليذاا، ْانحن  ذِ فاو منُّ لِ  لُ ذَ ْمِسا ،سِ فِ ماناَّ لِ  ةا َقاواْاَ مُ  رمكثَا  ألنَّا ؛مإميااَّنِ   وَّ ْقُاا مذِ ِِ مِ عِ  كِا ِ   مع  م حابِ 
ىل جيِ مِ    من . خنا َ  ًاءَ الرِّ  رَ ب من حنذَ ن باب م

 : ياءالر   الج  ع   قُ رُ طُ 
 اخلااّل ِ  ك  َساافِ ناَ  دَ جياِهاا ْمن  ،بِاامِ قاَ  عمااى رطَااَِ  إذا ًاااءالرِّ  عَ داِْ ًُاا من ماملساامِ  عمااى بجِياا -1

 . هدَ حِ َْ  تِ  ذاب ِّل ِ  باَّاتالعِ  نمِ  هاْغيِ   ،ّلتِ  َ  ك من 

                                           
 ر امهدا  الدَّ  (1)
 .ًاءالرِّ  نمِ  طااِلبُ ال حيذرِّ  من -1
 .رغَ م ِ   ٌ رِ شِ  ًاءَ الرِّ  منَّ  طااِلبُ ال جَ تِ نِ تاَ سِ ًَ  من -2
 .ًاءالرِّ  ّلجِ عِ  ةيَّ يفِ كَ   طااِلبُ ال صَ مِ خِ تَ سِ ًَ  من -3

ْاه( 2)  اكمإًا  ا ُ النا  ذامُّ  )افظمَ بِ  (،2/291) ْالبيذقي ،(4301) برقم ،العبياملعجم  ك ْالطرباين ،(5/428) ممحد ر
 .......(.قالوا. رِ رائِ السَّ   َ رِ ْشِ 
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 . عمي  ثَُ ِِ ًَْ  طُ بَ حيُِ  ًاءالرِّ   بُ ااحِ ًُ  الذي لَ َِ العَ  منَّ  ركَّ ذَ ًتَ  من -2
اامَ عَ  ركَّ ذَ ًتَاا من -3  ال ساابحان   ْمنَّاا ه،ْحاادَ  لاا   ِ باااََّ العِ  إِااّل َ   قاقَ حِ تِ ْاِساا  ،ْجّللَاا اتِ  ةَ َِ

ٱاتعااىل لقولا  ةيئَ املِشا ًات ْذو رغَ األ ِ   ُ رِ الشِّ  اما مْ ، ارالنا  ك دخممَّ  ب ْ احِ  ،األكرَب   َ رِ الشِّ  رفِ غِ ًاَ 
   [.48]النساءا  َّخب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زيُّ

 باك نعاوذ اإناا ذامالمَّ  »اْسمم عمي  ات  مى عن  حيُالاَّ  احلدًث ك ْرَّ مبا ًدعو من -4
  .(1) « منعمَ  ال ِالِ  ر فِ غِ تاَ سِ ْنَ   ،ُِ مَ عِ ناَ  شيئاَ  كبِ   َ رِ شِ نُ  من نمِ 

 :األسئ َلة
 . ًاءالرِّ   عرِّ  -1  
 . ذلك لمِّ عَ . ًاءالرِّ  نمِ   تِ مَّ مُ  عمى مْسمَّ  عمي  ات ى مَّ  ات رسو ُ  ِا  -2  
 . ّلجِ عِ لِ  قٍ رُ طُ  ّلثَ ثَ  َّدِّ عَ . يممِ عَ  ر  شَ  ًاءالرِّ  -3  
 ا ًاءالرِّ  نمِ  دُّ عَ تاُ  اليت األعِا  ًت اا ِطا  عضَ  -4  
اا  املسجد ك ّل الاَّ  -  . ات نمِ  ِْو
 . ا النا  حِدهيَ لِ  املسجد ك ّل الاَّ  -
 اا.را ة سِ دقَ الاَّ  -
 . ا النا  حِ دِ مَ  غاءابتِ  دقةالاَّ  إِراج -
 .اتِ   ِ جِ َْ  غاءابتِ  دقةالاَّ  إِراج -

                                           
ْاه ( 1)  (.4/403) ممحد ر
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 الث عشررس الث  الد  
 ك  ر  ن الش  ف م  و  تابع: باب الخَ 

ْساامَّ ات  اامَّ  رسااو َ  منَّ  - رضااي ات عناا  -ْعاان اباان مسااعوَّ  -4 ن َماا »م قااا اى ات عمياا  
ْن اتِ و مِ دعُ ْهو ًَ  ماتَ  ْاه البخاري[  « ارَ النا  لَ َِ اا ََّ دا نِ  ن َّ  .(1)]ر

ْساامَّ  اامَّ  اتِ  رسااو َ  منَّ  - رضااي ات عناا  -ملساامم عاان جااابر  -5 ن َماا »م قااا اى ات عمياا  
ْمَ ةَ اجلنَّ  لَ َِ   ب  شيئاا ََّ رِ شِ ال ًُ  اتَ  يَ قِ لَ   .(2)«  ارَ النا  لَ َِ   ب  شيئاا ََّ رِ شِ   ًُ يَ قِ ن لَ ، 

 :فردات  عاني المُ مَ 
 عناهامَ  ةمَ ل  الكَ 

 يلُ ثِ َِ اْال ي ُ بِ الشَّ  دا النِّ 
  باََّ ًرعاا ك العِ ذ مع  شَ خِ تَّ ال ًاَ    ب  شيئاا رِ شِ ال ًُ 

 رس:ر الد  عناص  
 ر:أكبَ  كٌ ر  ش   الل   عاء غير  دُ 

 يه ىه  مهجه ين ىن من خن ٱُّٱباااَّات، قااا  تعاااىلا العِ  لِّ ن مَجااِماا  ٌ باااََّ عاء عِ الاادُّ 

 اتِ  ِيِ غَاااااااذا لِ ُْ رِ ْاااااااّل جياااااااو  َ ااااااا [،60]غااااااااْرا  َّ يي  ىي مي خي حي جي
ااااا[18]اجلااااانا  َّ ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ  ُّٱتعااااااىل، قاااااا  تعااااااىلا  َِ اا دا نِااااا تِ  ن جعااااالَ ، ْ

اقَاداا  احلاا، مْ غي ذلك ْقاد َْ بِ ّلا، مْ عَ رسَ مُ  اا يا بِ باا، مْ نَ را قَ عاا مُ مَ سواء كان مَ  ،ًدعوه ر  ع ك الشِّ
ْلو كان  احِ  لٌ َِ ع مع  عَ فَ ناِ األكرب الذي ال ًاَ  ال رَ الناا دِ بَاعِ ن مَ   مِ بُ  احل،  ا ذلاك ماا منَّ  بَ ًِاا . 

ًُْ لَ َِ العَ  طُ   حيبِ ر  حيث إنَّ ن الشِّ مِ  اخلو ِ   َ دَّ ب شِ وجِ ًُ   .ارِ ك النا  ب اخلموََّ وجِ ، 

 

 د:ح  وَ زاء المُ جَ 

                                           
ْاه البخاري برقم )( 1)  (.4497ر

ْاه مسمم برقم )( 2)  (.93ر
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 ة.اجلنَّ  لَ َِ ر ََّ بائِ معَ باا لِ نِ جمتَ  ،هيِ بِ ْكَ  هِ يِ غِ ر   َ مشِّ كاا لِ اِر تَ  اميِ  وحيد،ن مات عمى التَّ مَ 
عفاا  ةا إن شااء اتُ يئَ ْذاو ًات املِشا (1) اا عميذارا اِ مُ   ٍ يَ غِ مْ  َ   ٍ يَ بِ ة كَ يَ اِ عِ ن مات عمى مَ ْمَ 
ْإنمِ ضِ فَ عن  بِ  ِِ ًُْ  ارِ ن النا   مِ جُ َيرِ   ، ثَّ لِ دِ عَ ب  بِ عذَّ  شاءَ   ،   ة.  اجلنَّ مُ د

 :األسئ َلة
ْهو ًدعو مِ مَ  »اا قا  1  ْن اتِ ن مات  َِ دا نِ  ن َّ  « ارل النا اا َّ
 ؟ دِّ النِّ ما املراَّ بِ  -م

 (؟ تعاىل تِ  دِّ اختاذ النِّ  ر  )الشِّ  منواهِ  ن ميِّ مِ  -ب
 ن العِوَّ )م(اناسب  مِ ب ك العِوَّ )ب( مبا ًُ قم املناسِ الرَّ  عِ ا ضَ 2 

 )ب( العِوَّ العِوَّ )م(
َِ  ر  األكرَب ن مات عمى الشِّ مَ  -1  ة.ل اجلنَّ )  ( َّ
اان مااات تاركاااا لِ َماا -2 ه يِ غِ َْ اا هِ يِ بِاار  كَ مشِّ

 . ٍ يَ بِ كَ   بَ ن  احِ عُ ْ  ًَ 
َيمُاااااااااِل اجلنَّااااااااا)  ( ال ًااااااااادِ  د ك ة 

 ار.النا 
اااااوَ ن ماااااات مُ َمااااا -3 ْلعنَّاااااحِّ  بٌ ِعاااااتَ رِ   مُ داا، 

 نوبِ ن الذُّ مِ   ٍ يَ غِ ر  عمى  َ اِ مْ مُ   ٍ يَ بِ عَ لِ 
 ة.يئَ )  ( ًت املشِ 

 نيا.ب ك الدُّ ذَّ عَ )  ( ًاُ  
 

                                           
 ألنَّ اا راَر عمى الاَِّغيَِ  َكِبيٌَ .( 1)
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 (1) رشَ ابع عَ رس الر  الد  
  الله إال  أن ال إلَ  ة  هادَ عاء إلى شَ الد   :باب

ااعِ نِ  وحياادالتَّ  اامِ عَ  ةٌ َِ َِ ااْكَ  العبااد عمااى ِبااا اتُ  نَّ َماا إذا ةي  إىل هغاايَ  دعوًَاا من ْعمياا  ه،ياادُ وحِ تَ  لَ ُِ
َِ بِ  يدِ وحِ التَّ   . وحيدالتَّ  متاَِّ  نمِ  ْهذا نة،احلسَ  ةمَ ْاملوعِ  ةِ احلع

 يق ىق  يف ىفيث ىث نث مث زث رثيت ىت نت مت  زت رت ُّٱا تعاااىل ات قااا  -1

 [.108ا ًوسف] َّ مك لك اك

 :فردات  عاني المُ مَ 
  عناهامَ   ةمَ ل  الكَ 
 . يتًقَ رِ طَ   ييمِ بِ سَ 

 . مِ مِ العِ  جاتِ رَ ََّ  معمى هي  يَ اِ ْالبَ  ،لٍ ذِ جَ  عمى ال ،مٍ مِ عِ  عمى   ٍ يَ اِ بَ  عمى
 .  تِ َِ مَ ْعَ   جبّللِ  يقُ مِ ًَ  ال ما كلِّ   عن اتَ  هُ لِّ ناَ مُ   اتِ  بحانَ سُ 

 :رس  ر الد  ناص  عَ 

 : الل   إلى ةوَ ع  الد   ةيلَ ض  فَ 
اااملذِ  لِ ْمَْضاا ،األعِااا ِ  م كااى نِماا اتِ  إىل عو الاادَّ   ّل الاَّاا معماايذِ  لِ ُسااالرُّ  ةيَفااظِ َْ  هااي إذ ؛اتِا

اامِ عَ  مجااورٌ  عميذااا بتَّااًْتَ  ،ّلَّْالسَّاا َِ  عمياا  ات ى اامَّ  لقولاا  تِ  ةِ يَّااالناِّ  واُااامِمَ  إذا عا الاادُّ  ناهلاااًَ  ةي
 مهِ مجاورِ  نِما ذلاك صقُ ناِ ًَاا ال  َعابِ تَ  نَما جاورِ مُ  لثِامِ  رِ ِجااألَ  نمِ  ل  كان  دىهُ  إىل َّعا نمَ  »امْسمَّ 
َِ مِ عَ   ٍ شارَ بِ  نمِ  هلا ًْا .(2) « ئاا يِ شَ   لَ َِ عِ ًْاَ  ،يَّ عِ رِ الشَّ  مَ مِ العِ  ممَّ عَ ًتاَ  من املسمم مىْعَ . ذاقمَ عَ  نَِ لِ  ةي
 . نيحِ ْاملامِ  عا ِ الدُّ  بِ كِ َر بِ  قحَ مِ ياَ لِ  ؛إلي  وَ عُ دِ ًَْ  ، بِ 

                                           
 ر امهدا  الدَّ  (1)
 . اتِ  إىل  ِ وَ عِ الدَّ  ةيمَ ضِ َْ  طااِلبُ ال ُضِّ وَ ًاُ  من -1
 .  ِ عوَ الدَّ  ك  ْمتباعِ  مْسمَّ  عمي  ات ى مَّ  ِبِّ النَّ  ةًقَ رِ طَ  طااِلبُ ال صمِ خِ تَ سِ ًَ  من -2
 . ِ ْمهمَ   ِ رِ الشِّ  نمِ   ُ اءَ الربَ  ات إالا  إل  ال من  ذاََّ شَ  َِّ وا ِ لَ  نمِ  منَّ  طااِلبُ ال جَ تِ نِ تاَ سِ ًَ  من -3

ْاه مسمم برقم )( 2)  (.2674ر
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 : ة  وَ ع  الد   في ه  وأتباع   موسل   عليه الل ىصل   ي  ب  الن   ةيقَ ر  طَ 
 ا مها ،ممًرن عمى  باعِ ْمتِ  مْسمَّ  عمي  ات ى مَّ  بِّ النَّ   ُ وَ عِ ََّ  لرتعِ تَ 

ْنِااقِ ًاَ  ال ،مذُ ْإ اّلحَ  قِ ِمااخلَ  عَ ِفاناَ  نيَ بِاراغِ   ِ عوَ الدَّ  ك تِ  ااِّل ُ  -1  يلَ ًِاا مِتِ وَ عِ دَ بِا د
 نِماا ْهااذا ،﴾ مََُِّعااو ِإىَل المَّاا ِ  ﴿ا تعاااىل قااا  كِااا  ،ا النااا نِماا حٍ دِ َماا بَ مَااطَ  ال ،ةٍ ئاَساارِ  ال ،مااا ٍ 

 . ات إالا  إل  ال من  ِ ذاََّ شَ  و ِ دلُ مَ 
عَ الشَّ  او ِ نُ بِ  نييئِ ضِ تَ سِ مُ تعاىل  اتِ  ًنِ َِّ  ك  يَ اِ ْالبَ  مُ مِ العِ  -2  ، َّ مث زث ُّٱٱاتعاىل قا  ة،ًر

َِّ  منَّ   ِ ذاََّ شَ  دلو ِ ن مَ ْهذا مِ   صَ َيمِ  بِن املاطفى ةًقَ رِ طَ  عَ بِ تَّ ًاَ  من املسمم ْعمى. اتِ  رسو ُ  داا  
 ونَ ااااتع ْمن ،عمي  لَ ااامشعَ  ْيِا العمم مهل إىل عَ جِ رِ ًْاَ  ة،ًعَ رِ الشَّ  وَّاااعمُ بِ  ِ َ ااتَ عِ ًاَ  ْمن ،ت وَ ااااعِ ََّ  ك تِ 
َِ بِ   تُ وَ عِ ََّ   حبجب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ يي ٱٱٱٱٱٱٱُّٱٱاتعاىل قا  نة،احلسَ  ةمَ ْاملوعِ  ةاحلع

[.125 آًةاالنحل] َّ جت هب مب خب  

 : صقائ  الن   عن هٌ ز  ن َ مُ  هجاللُ  جل   اللُ 
  تِاَِ مَ ْعَ   جبّللِا ياقُ مِ ًَ  ال ماا لِّ ُكا  عان  بَّارَ  هَ لِّ نَااًاُ  من مْسامَّ  عميا  ات ى امَّ   ُ يَّابِ نَ  سابحان  اتُ  رمَما
 .  ﴾َُْسِبَحاَن المَِّ   ﴿ اتعاىل ْقا 

 : ك  ر  الش   أهل   عن د  ع  الب ُ  جوبُ وُ 
َ باَ ًاُ  من مْسمَّ  عمي  ات ى مَّ   يَّ بِ نَ  اتُ  ممر  ﴿ا تعااىل قا  ، ِ ْمهمِ   ِ رِ الشِّ  نمِ  يءٌ رِ بَ   منَّ  ا منا لِ  نيِّ

ُِِشرِِكنيَ   بذلك ياا غِ تَ بِ مُ   ٍ يَ اِ ْبَ  مٍ مِ عِ  عمى اتِ  إىل وَ عُ دِ ًَ  من ماملسمِ ب عمى ْالواجِ  ،﴾ ََْما مَنَا ِمَن اِل
ااا نِمااا مَ رَّ بَااااتَ ًاَ  ْمن  ،تِاااَِ مَ ْعَ   جبّللِااا ياااقمِ ًَ  ال ماااا لِّ ُكااا  عااان اتَ َه لِّ نَااااًاُ  ْمن ،اتِ   َ ِجاااَْ   ك  ْمهمِااا  ِ رِ الشِّ

 . ىنعِ ْالسُّ  لِ َِ ْالعَ  قاَِّ االعتِ 

 :األسئ َلة
 . اتِا املذِ  لِ ْمْضَ  األعِا  م كى نمِ  اتِ  إىل  عوَ الدَّ  -1  
 . ذاتِ عانَ مَ  مَ مَ عِ  بنيَّ  -م

 . ذلك ُضِّ وَ ًاُ  يلٍ لِ دَ بِ  دذِ شِ تَ اسِ  -ب
 ك مهاااارُ كِ ذِ  ََّ رَ َْ  نِ ًِ رَ ِمااامَ  عماااى احلنيْالااااا مْسااامَّ  عميااا  ات ى ااامَّ  ساااو ِ الرَّ   ُ وَ ِعاااََّ  لِعاااتَ رِ تاَ  -2  

 . اآلًة
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 . نًِ رَ مِ األَ  هذًن نيِّ باَ  -م
  االعرمية ةِ اآلًَ  نمِ  طبِ نِ تاَ اسِ  - ب
 . األمًرن هذًن عمى ةالَّ الدا  دواهِ الشَّ  -1
 .  ِ مِ ْمهِ   ِ رِ الشِّ  نمِ   ِ اءَ الربَ  جوبِ ُْ  عمى  ُّ ًدُ  ما -2
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 (1) رشَ س عَ رس الخام  الد  
  اللأن ال إله إال   ة  هادَ عاء إلى شَ تابع: باب الد  

االَ  مْساامَّ  عمياا  ات ى اامَّ  ات رسااو َ  منَّ ا - عنذِااا ات رضااي - عبااا  اباان عاان -2  ثَ َعااباَ  اِا
 َّ َ شاذا اإليا  موهُ عُ دِ تَا ما  َ مَّْ  نعُ يَ مِ ْاَ  تابالع لِ مهِ  نمِ  اا موِ قاَ  يتتِ كإنَّ  »ال  قا  نِ َِ اليَ  إىل اعاذا مُ 

ْاًااة ْك. ات إالا  إلاا  ال من ااوَ ًاُ  من إىل ) ر  اتَ  منَّ  مذُ ِِ مِ ِعِ َْااا لااذلك  مطاااعو  هاام نْاا  ،( اتَ  اْ دُ حِّ
 اتَ  منَّ  ِذمْاااِعمِ  ،لاااذلك  مطااااعو  هااام نْااا  ،ةٍ مَاااياِ ْلَ  ًاااوَّ لِّ ُكااا  ك تٍ مواَ ااا مخاااس يذمعمااا تَااااَر َ اْاِ 

ااتُ   اادقةا  ذمماايع اْاات  َِ   اْ ًااا لااذلك،  و مطاااعُ  هاام نْاا  م،ذِ رائِ َقااْاُ  عمااى َُّّ رَ ْتُااا مغنيااائذم ماان ذؤ
  .(2) مِرجاه « بٌ جاحِ  اتِ  ْبني ذابينَ  سيل  ْ نَّ  ،وَّاملممُ   َ وَ عِ ََّ  قِ ْاتَّ  م،واهلِ ممِ  مَ َْكرائِ 

 :فردات  عاني المُ مَ 
  عناهامَ   ةمَ ل  الكَ 
  اارىْالنَّ  وَّذُ الياَ   تابِ العِ  لَ مهِ 
 . املا ِ  يارُ ِِ  ْهي ة،رميَ كَ   جعا مرائِ كَ   مواهلِ ممِ  مَ رائِ كَ 

 :س  ر  الد  رُ ناص  عَ 

 : ي  و  بَ ن َ  يٌ د  هَ  عاة  الد   إرسالُ 
 ر العاِشاا ةِ نَ السَّاا ك نِ َِ الاايَ  إىل - عناا  ات رضااي - عاااذاا مُ  مْساامَّ  عمياا  ات ى اامَّ  سااو ُ الرَّ  مرساالَ 

 م،ِتِِ رَ نااظَ ُِ لِ  َِ يَّاذَ تاَ يَ لِ  ااارىْالنَّ  وَِّ ُذاالياَ  نِما ةا فَ طائِ  ِبا منَّ  ل  ْبنيَّ  يا،ا ْقاضِ  يا،ا َّاعِ  يا،ا ْالِ  اهلجر  نمِ 
 ات ى مَّ  هُ دَ شَ مرِ  ْقد ،ا ِ النا  ألحوا ِ  اعيالدا  ةَْ رِ عِ مَ  ةيَّ ممهِ  عمى  ُّ دُ ًَ  ْهذا ،ااسّلَِّ  إىل وهمدعُ ًَْ 

 ا ْهي ،نيِِ املسمِ  ِيِ غَ لِ  مِتِ وَ عِ ََّ  ك عا الدُّ  ذائِ وِ ضَ بِ  يُ نِ تَ سِ ًَ  ةهامَّ  دَ واعِ قَ  إىل مْسمَّ  عمي 

                                           
 ر امهدا  الدَّ  (1)
 .ي  وِ بَ ناَ  يٌ دِ هَ  عا ِ الدُّ  إرسا َ  منَّ  عمى طااِلبُ ال  َّ دِ تَ سِ ًَ  من -1
َّْ  يدَ وحِ التَّ  منَّ  طااِلبُ ال تَ بِ ثِ ًاُ  من -2  .اتِ  إىل عا الدُّ  إلي  وعُ دِ ًَ  ما  ُ م
 .اتِ  إىل  ِ وَ عِ الدَّ  ك جِ رُّ دَ التَّ  ةيَ ممَهِّ  طااِلبُ ال َُ ضا وَ ًاُ  من -3

ْاه ( 2)  (.19) برقم ْمسمم ،(4347) برقم البخاري ر
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 : عاةالد   إليه وعُ د  يَ  ما لُ أو   يدح  و  الت    -1
 ذاايْالنَّ  ياادِ وحِ التَّ  إىل  ِ وَ عِ الاادَّ بِ  مدَ ِبااًاَ  من - عناا  ات رضااي - معاااذاا  مْساامَّ  عمياا  ات ى اامَّ  رَ مَماا

 اةْاًَارِ  ْك ،( ات إالا  إلا  ال من  ذاََّ َشا إليا  تادعوهم ماا  َ مَّْ  عنيَ ِماْاَ  )الا  ْقا  ات،بِ   ِ رِ الشِّ  عن
ْاحِّ وَ ًاُ  من إىل )  (.  اتَ  د

ال ًاُ الواجِ   ُ وحيااد هااو مَّْ ْالتَّ  ااعَ  ل ميُّ بَااقِ بااات،  ْنِاابِ  لٍ َِ ْهااو معااىن َشااد  من ال إلاا  إالا    )ذاََّ  ، 
ألمهِ    مركانِ ( اليت هي مَّْ  ات ر عامااا َشاة عَ ّلثَاة ثَ عَّاك مَ   ساو ُ الرَّ  ثَ عَ مَ  يدَ وحِ ة التَّ يَّ ااسّلَّ، 
 و إلي .عُ دِ ًَ 

 :ة  وَ ع  في الد   جُ ر  دَ الت   -2
 - ات   من ال إلاا  إالا ذاََّ َشاا -يااد وحِ  بعااد التَّ ال تعااون إالا   ِ رائِ الفَ بِاا ةَ بَاااملطالَ  إىل منَّ    َ بَّااناَ 

ْن التَّ  ُُّ اِ ال تَ  ر األعِا ِ ْسائِ  ّل ُ ، ْالاَّ ّل ِ وا إىل الاَّ ًن َُّعُ وِّ عُ املدِ  ق إسّلَُّ ْ ذا ًقَّ   يد.وحِ بد
اضَ وحيد، ُْرِ بعد التَّ  باَّاتِ د العِ آكَ  ّل ُ ْالاَّ  َِّ ااساراء، ْا ن مقااموا  ةَ   ليمَاتِامَّ ْمُ  د ت عمى  

َْجاام مَّاء اللَّ ذِ يِ مَااْعَ  ّل َ الاَّاا ْقااد قَاااب األركااان بعااد الاَّااكااا  الاايت هااي م ْتعاااىل  اتُ  نَ رَ ّل ،  ساابحان  
  حص مس خس حس جس مخ ٱُّٱ ، منذاا قولا  تعااىلا تابِان كِ ِما  ٍ يَ كثِا  عَ واضِ باَّتني ك مَ هاتني العِ 

 [.5]البينةا  َّحط مض خض حض جض مص خص

 :م  ل  ن الظ  م   يرُ ذ  ح  الت  
 ؛ ِ منواِعا لِّ ُعابِ  مِ ِماالمُّ   ُ رِ ب تَااِجاْيَ  « املمماوَِّ   َ وَ ِعاََّ  قِ ْاتَّا »ْقاا ا مِ ِمان المُّ مِ   سو ُ ر الرَّ حذَّ 

ََّ ياَماالقِ  ََّ وِ ًَاا ِااتٌ مُ ظُ  مَ مِ المُّ  ألنَّ  تعااىل  عان اتِ  بُ ال ًَجا َُّّ رَ ال تُااكااِْراا ْلاو كاان   املمماوَِّ   ُ وَ ِعاة، 
ْلاو كاان كااِْ   َ وَ عِ قوا ََّ اتَّ  »اقا   َّناا حِ ْ نَّا ،راا املمماوَّ  ِْما(1) « جاابٌ   لايس َّ ا مِ ِمان المُّ ،  ِِ  ذُ م

 .ن املا ِ مِ  طُ سَ ب الوَ بل الواجِ  ؛م األموا ِ رائِ كَ 

 :األسئ َلة
 ؟ ذلك  ُّ دُ ًَ  ّلََّ ، عَ وحيدِ ًدعو إىل التَّ ر عاماا شَ عَ  ةَ ّلثَ ثَ   اتِ  سو ُ ث رَ عَ ا مَ 1 
  .بارَ ه العِ معىن هذِ  ُ ب جيا ٍ ضِّ (، َْ  يدوحِ  بعد التَّ   ال تعون إالا رائِ الفَ ة بِ بَ املطالَ  ا )2 

                                           
 (.3/153مِرج  ممحد ك املسند )( 1)
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 لامِّ ا عَ 3 
 العتاب. ن مهلِ ماا مِ وِ   سيِيت قاَ   إىل اليِن منَّ ثَ عندما بعَ  معاذاا   بِّ النَّ  إِبارُ  -م

 .املا ِ  كا ِ ن َ  مِ  طِ سَ إِراج الوَ  -ب
 .وَِّ املممُ   ِ وَ عِ ن ََّ مِ   سو ِ الرَّ  ًرُ ًذِ  -ج
 ةايحَ حِ  ااجابة الاَّ ا اَِت 4 
 يام األموا  هِ رائِ كَ   -م

 .األموا ِ  مقلُّ  - .األموا ِ  طُ سَ ِْ مَ  -   .األموا ِ  سُ فَ ناِ مَ  -
 عو  إىلا  هو الدَّ ة بِ يَ اعِ م الدا دَ بِ   ما ًاَ مَّْ  -ب
ْالنَّ وحِ التَّ  - .ة األرحاَِّ مَ  ِ  -   .كا ِ إِراج اللَّ  -  . ِ رِ ذي عن الشِّ يد 
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 (1) س عشراد  رس الس  الد  
  اللة أن ال إله إال  هادَ عاء إلى شَ تابع: باب الد  

ْساامَّ  اامَّ  اتِ  رسااو َ  منَّ  - رضااي ات عناا  -ل باان سااعد ذِ عاان َساا (2)هلِااا  م قااا  ى ات عمياا  
حيبُّاساولَ ْرَ  اتَ  بُّ ّلا حِياجُ داا رَ غَ  ةَ اًَ الرا  نَيَّ طِ عِ أَلُ  »ًوَّ ِيربا .  ِ ًِادَ عماى ًَ  اتُ  ُُ فاتَ  ، ًَ ْرساولُ    اتُ  ، 
ااذاام ًُ م مُّ ذُ تاَ مَااياِ ون لَ دْكُ ا  ًَااْبااات النااا ِا ْا عمااى رسااو ِ عطاهااا. ْم ى ات عمياا  ات  اامَّ  ا م اابحوا غااد

،  ِ ِيااناَ ياِ ي عَ عِ تَ ِشااهااو ًَ ( ْقياالا  باان ميب طالااب؟ يا مًاان عمِاا )عطاهااا. ْقااا او من ًُ ُجاارِ ذاام ًاَ م كما ْساامَّ 
َّعاااا لااا ، ْاااربَ ِياااناَ ياِ ك عَ  قَ َاااا  ْبَ موا إليااا ، ْاااِتى بِاااِْرَسااا اًاااة ، ِْعطااااه الرا عٌ َجااا  َْ ن بِااام كاااِن   ًُعااا ، 
ْمِربِ ذِ تِ ساحَ بِ   َ لِ نِ ك حَّت تاَ مِ سِ عمى رِ  انفذِ  »ْقا ا ب عمايذم هم مباا جِيام، ث اَّعذم إىل ااسّلَّ 

ْاِحااُجاابااك رَ  اتُ  يَ دِ ِذااألن ًاَ  تعاااىل ْياا ، ْااواتِ  اتِ  قِّ ن َحااِماا َِ ّلا  ااداا،  «.  معَ الااناَّ  رِ ن مُحِاالااك ِماا رٌ ياِ
 .ونونا َيوضَ ْكُ دُ ًَ 

 :فردات  ي المُ عان  مَ 
 معناها الكلمة

 شِ اجليِ  َعَممُ  ةاًَ الرا 
 ُِ تِ الفَ  باو ِ   ِ شارَ البِ   ِ جِ عمى َْ  إِبارٌ  عمى ًدً  ُ اتُ ًفتَ 

 لٍ ذُّ َِ تَ بِ  ام ِ  انفذ عمى رِِسِمك
  اءَ ْالاربَ  ،ةاعَ ياَّ ل  بالطا ْاالنقِ  ،يدِ وحِ التَّ بِ  ّلَّ تِ سِ االستِ  ااسّلَّ

  ْمهمِ   ِ رِ ن الشِّ مِ 
ْهي مَ  معَ مُحِر الناَّ  ُِر،   بِ رَ العَ  مموا ِ  سُ فَ ناِ اابل احُل

                                           
 مهدا  الدَّر ا( 1)

 من ًَاتَاَعرَّ  الطااِلُب عمى َِْضِل الدَِّعَوِ  إىل ااسّلَّ. - 
ََّ الطااِلُب ثَواَب الدَِّعَوِ  إىل اِت. -   من حيدِّ
 بَِة عمى طََمِب اخلي.من ًَِستَاِنِتَج الطااِلُب ِحِرَ  الاَّحا - 

ْاه البخاري برقم )( 2) ْمسمم برقم )3701ر  ،)2406.) 
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 رس:ر الد  عناص  
 رضي الل عنهم: ة  حابَ الص   لُ ض  فَ 

اا ةِ مَّاامُ  لُ مَْضاا ةُ حابَ الاَّاا َِّ اايِّاابِ نَ  ةِ بَ حِ ُااام لِ هُ ، اِتااارَ د   َِّ َِ د     اا، ْذاام   خلاايِ  بٍ حِ َ اا رُ ياِ
ْاتُ ِب  نَاااا َذاااااِجرًَِن  ﴿عاااانذم جيعاااااا، قااااا  تعاااااىلا  ْعااااّل را ٍ  جاااالَّ  ،  ُِ اااااِبُقوَن اأِلََّْلُااااوَن ِمااااَن اِل َْالسَّ

ُذِم ََْرُضااوا َعِنااُ  َْ  ًَِتَاَذااا َْاأِلَِنَااااِر َْالَّااِذًَن اتاَّبَاُعااوُهِم بِِ ِحَساااٍن َرِضااَي المَّااُ  َعااناِ مََعاادَّ هَلُااِم َجنَّاااٍت جَتِاارِي 
ا َذِلَك اِلَفِوُ  اِلَعِميمُ  اِلِدًَن ِْيَذا مََبدا َِ  [.100]التوبةا  ﴾اأِلَنِاَذاُر 

ْلِ با ِااي َساا ْهاام لعاالِّ  ملاااوِّ َشااتَ   مُ مِااعِ فِ اقون،  ة اًَااي الرا عطِ   ساايُ ًااوَّ ِياارب بِنَّاا هم ا مِااربَ قون، 
ْا تمااااك المَّ ذَ  ، َسااااْرسااااولُ    اتُ حيبُّاااا ، ْرسااااولَ  اتَ  حياااابُّ  لٍ ُجاااارَ لِ  ًْاَ حَ بِ يمااااة ًاَ ر َِ ُضاااافاَْ تَ ثااااون  ن ون ْااااي

ْتَ عِ ياُ سَ  ْن تماك املنقَ شاار  لعمَّ إىل تماك البِ  -رضي ات عنذم  -قوا وَّ شَ طاها،  م ذِ حلرِ ا ؛ةبَاذام حياو 
ْعُ   ْااميان. مِ مِ م ك العِ ذِ تِ بَ رتاَ مَ  وِّ مُ عمى اخلي، 

 : ي  ل  عَ ل   ة  ايَ الر   يمُ ل  س  تَ 
ملااافِ َشاا  ِ ِ ااحابِ يقاااا بِ ِْ رَ   اتِ  كااان رسااو ُ   ةَ اًَاا  الرا َِ مِّ َساايُ لِ  عاان عمااي   َ َِ ا َساايقاا عماايذم، 

ُِيتَ  لَ  ، ِْرسَ يِ ناَ ياِ ن عَ ي مِ عِ تِ شِ   ًَ ِنَّ ْه بِ مِربَ  ن ما ِبا ِما ، ْلا َ  ِ يِ ناَ ياِ عمى عَ   ِ ًقِ ن رِ مِ  قَ اَ  ، ْبَ بِ  إلي  ْ
ْهااذا َعمَاامٌ عٍ َجااَْ  ْمْ اااه بِ ة اجلاايشِ   راًَااَِ مَّ ، َْساا  تِااوَّ باُ ناُ  قِ دِ ِ اا ن معااّلَِّ ِماا ،   لٍ َذااعمااى مَ  ِيِ السَّاا، 

 وهم إىل ااسّلَّ.دعُ ار، ث ًَ فا العُ  ةِ ساحَ بِ   َ لِ نِ حَّت ًاَ 
ْهااذا ال ًعاا  الغُ  ي  مِااعَ ة لِ يمَ ِضااْك هااذا احلاادًث َْ    ِ عائِاادُ بِ   ِ تِاالَ نلِ مَ  قَ وِ   َْاااَعااْاِ ْياا ، مْ رَ  وَّ مُاا، 

 سبحان .   اتُ مَ  الذي حرَّ األكرَب   ِ رِ ن الشِّ هذا مِ  إذ منَّ   ؛ة بِ غاثَ ْاالستِ 

 إلى اإلسالم: ةُ عوَ الد  
ْهاااو مقتضاااى َشاااوحِ ااساااّلَّا هاااو التَّ  لُ ِ ااامَ  ي غِاااْهعاااذا ًنبَ  ،(  اتمن ال إلااا  إالا    )ذاََّ ياااد. 

ْالاااادُّ  ةَ داًَاااام هِ هِ م جبذاااااَِّ هُ دُ ِاااااألهاااال ااسااااّلَّ من ًعااااون قَ  ْلااااذا  ِو َ اخلمااااق إىل ااسااااّلَّ،  ْياااا . 
ا إذا  م قبااال ذلاااك، ممااااذُ تاِ غَااامَ قاااد باَ   ُ وَ عِ ْلاااو كانااات الااادَّ  ،تااااهلمَّعاااوِتم إىل ااساااّلَّ قبااال قِ  بُّ حَ تَ ِساااًُ 

 م.تاهلِ َّعوِتم قبل قِ  بُّ جِ يَ ذم ْاَ غِ مُ باِ كانت   تاَ 
هلام  دَّ بُا   الايت العِ رائِ ن َشام مباا جياب ِماهُ اا إن هم مجابوه إىل ااسّلَّ من َياربَِ عميا  ْقد ممر 

ْاللَّ ّل ِ ذاا كالاَّ مِ عِ ن ِْ مِ   ذلك. ْغيِ  كا ِ ، 
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 :عاة  الد   وابُ ثَ 
ار ك ن الناااام ِماااهِ ن إنقااااذِ ب عماااى ذلاااك ِماااتَّااارَ تاَ ِاااا ًاَ ار، لِ العفاااا ةِ داًَاااعماااى هِ   َ عميناااا من حنااارِ 

ْمِ  ْك هذا مَ ك الدُّ  ّل ِ ْالضَّ  ياهِ ْالضَّ  قاءِ ن الشَّ اآلِر ،  ك يباا رغِ تَ  ، ْقد حمف يمٌ مِ عَ  رٌ جِ نيا. 
ْاحاداا ِاي لاك ِما اتُ  يَ دِ ذِ ألن ًاَ  ْواتِ  »إىل ات ْقا ا  ِ عوَ الدَّ   امي ،« مِ عَ الاناَّ  رِ ن مُحِاباك رجاّلا 
ْإمنا عربَّ  لِ ن اابِ ك ِي لك مِ ًِ دَ عمى ًَ  دٍ ْاحِ  لٍ جُ رَ  ةَ داًَ هِ  ر،   بِ رَ العَ  مموا ِ  سُ فَ ا مناِ  ِبا؛ ألَّنَّ احلُِ

ْهااذا مَ  ْإالا  ًاابِ قرِ متَّ لِ  لٌ ثَااك ذلااك الوقاات،  اا يمُ عِاانَ  ْاَ إىل األذهااان،  ِِ  يمِ عِاان نَ ِماا ءٌ يِ   َشاامُاا  ال مياثِ رَ اآل
 يا.نِ الدُّ 

 :األسئ َلة
 ُ ذلك.ضِّ يِاا، َْ مِ   مجراا عَ يمِ بِ عا  إىل سَ مدُّ لِ  ْجلَّ  علَّ  اتُ  ا معدَّ 1 
 لامِّ ا عَ 2 
 ة.اًَ ى الرا طَ عِ ذم ًاُ م مُّ قذُ وا شَ ْتَ  ةِ حابَ   الاَّ رِ حِ  -
 اا من ًدعو املشركني إىل ااسّلَّ.عميا   سو ِ ر الرَّ مِ مَ  -
عميااا  ك   ُّ دُ ك العِاااوَّ )م( ممااااَّ ماااا ًَااا ات  رساااو ِ  ن مقاااوا ِ ِمااا  ٍ وِ قَاااا كااالِّ   مَ ِقااارَ  عِ ا َضااا3 

 العِوَّ )ب(ا
 )ب( العِوَّ العِوَّ )م(

غاااداا رجاااّلا  ةَ اًَاااالرا  نَيَّ ألعِطااا »اقاااا   -1
حيبُّاااْرساااولَ  اتَ  حيااابُّ   ُ اتُ   ًفاااتَ ْرساااولُ    اتُ  ، 
 .«  ًِ دَ عمى ًَ 

 ة.يَ اعِ الدا  وابِ م ثَ )  ( ِعمَ 

بااك  ي اتُ دِ ِذاْات ألن ًاَ  »اْقولا   -2
ْاحداا ِي لك مِ   .« معَ الناَّ  رِ ن محُِ رجّلا 

 سو  الرَّ   ِ وَّ باُ ق ناُ دِ )  (  ِ 

ك حاااَّت مِ ِساااانفاااذ عماااى رِ  »اْقولااا   -3
 .« إىل ااسّلَّ مِ ذُ عُ م، ث اَِّ ذِ تِ ساحَ بِ   َ لِ نِ تاَ 

 ة عمى اخليحابَ   الاَّ رِ ( حِ  ) 

 ةيَ اعِ   ما ًدعو إلي  الدا )  ( مَّْ  
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 (1) رشَ ع عَ اب  رس الس  الد  
  اللة أن ال إله إال  هادَ وشَ  يد  وح  ير الت  س  ف  باب: ت َ 

ْهو األسا  ّْليَّ وهِ لُ يد األُ وحِ تَ   نا.  ك حياتِ قَ ة معناه لعي حنقِّ َْ رِ عِ ن مَ مِ  دَّ بُ  ة هو املقاوَّ 
 جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض ُّٱقااا  ات تعاااىلا  -1

 .[57]ااسراءا  َّ خك حك جك مق حق مفخف حف

 :فردات  ي المُ عان  مَ 
 معناها الكلمة

 م املشركونهُ دُ بُ عِ ًاَ  ونعُ دِ ًَ 
 بونَ مُ طِ ًَ  ونغُ تاَ بِ ًاَ 

  ب بِ رَّ قَ تاَ ما ًاُ  كلُّ  ةيمَ سِ الوَ 
ْراا  ْاخلَ  رُ ي احلذَ غِ بَ نِ ًاَ   ذ   ِ وعِ قُ ن ُْ مِ   ُ وِ من ، 

  :رس  ر الد  ناص  عَ 

 :راء إلى الل  قَ ون ف ُ حُ ال  والص   ياءُ واألنب   ةُ كَ الئ  المَ 
ْالااار  ِماالشِّا وهم مهالُ عُ دِ الاذًن ًَا نت اآلًاة العرمياة منَّ بيَّ  ْاألنبيااء،  َِ ن املّلئعاة،   قٌ ِمااحلني 

َِ مِ  ْطاعَ تِاعباََّ بِ  باون إىل اتِ رَّ ات، ًتقَ  قِ ِمان  ْحادَ تِا   ًْرجاون رمحاةَ    َيااْون عَ  اتِ  ه،   ، ذابَاتعااىل، 
ال جَ رِّ الضااا فَ ِشااال ميمعااون كَ  باال كيااف مباان هااو  ؛؟ ون مااع اتعَ ، ْعيااف ًُاادِ دٍ ألَحاا عِ ِفااالناَّ  بَ ِماا، 

َّنم  ؟ َّ

 

                                           
 مهدا  الدَّر ا( 1)

 من ًتَاَعرَّ  الطااِلُب عمى معىن التَّوحيد. - 
 من ًُابَانيِّ الطااِلُب مثَاَر الشِِّر  ك الِعباََّ . - 
 ا  مبعىن ال إل  إالا ات.من ًُورََِّ الطااِلُب ممِثَمةا تُابَانيِّ َجِذَل َكِثٍي ِمن النا  - 
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 يد:وح  ير الت  س  ف  ت َ 
ا   بااََّ العِ   رَ اِ تُ  بِن  ،باََّ العِ بِ  اتِ  إْراَُّ  هو اوحيدالتَّ   منذاا ءٌ يِ َشا  رَ ِااًُ  ال ،هْحادَ  تِ  اكمذُّ

 إىل املشاركني مْسامَّ  عميا  ات ى مَّ  َّعا ْقد  ،باََّ عِ  ل  ُا اِ تَ    تعاىل باتِ   َ مشرَ  نمَ  ْعلُّ  ه،يِِ غَ لِ 
 من اوِ باَ ْاااَِ  .(1) « حاااوامِ فِ تاُ ات  إال إلااا  ال ولاااواقُ  »امْسااامَّ  عميااا  تا ى ااامَّ  بقولااا   بااااََّ العِ بِ  اتِ  إْاااراَِّ 
ااا وهااا؛ًقولُ   زب رب يئىئ نئ مئ زئ ٱُّٱ ا ْقاااالوا(  ات إالا  ق  بَااا وََّ عبُااامَ  ال ) عناهااامَ  ْاااونرِ عِ ًاَ  مألَّنَّ

 بعا  حاا َ  خباّل ِ  تِ   كمُّا  ًنُ الادِّ  عاونيَ لِ  مْسمَّ  عمي  ات ى مَّ  مذُ مَ ْقاتاَ ، [5] ا  َّ  نب مب
 ونمُّ َاااًُ  همدُ ِجااْتَ  عناهااا،مَ  ْااونعرِ ًَ  ال(  ات إالا  إلاا  ال ) ًقولااون وَّاليَاا ااسااّلَّ إىل بِسااتَ نِ ًاَ  نَماا
اااا ومونُاااااًَْ   نِماااا ذلااااك غااااي مْ احلني،ْالاااااا ياااااءاألنبِ  ونعُ دِ ًَاااا ذلااااك ْمااااع قون،دَّ َاااااتَ ًْاَ  ونحيجُّ

اا ك واُعااقاَ ْوَ  ة،مَااالباطِ  املعبااوَّات اامِ كَ   ناااكًُ  الااذي األكاارب  رِ الشِّ اا الشاايخ قااا . ياادوحِ التَّ  ةَ َِ َِّ  باان د 
 . "ات إالا  إل  بّل من  ممعمَ  ارِ فا العُ  ا ُ ذا جُ  لٍ جُ رَ  ك رَ ياِ َِ  ّْل" ا- ات رمح  - عبدالوهاب
ا ك  َعافَ ناِ تاَ  من ًرجاو الايت  معِالُ  طًبَ  ال حَّت  باََّ العِ بِ  اتِ  إْراَّ دِ بِ العَ  عمى بْالواجِ  ِِ   ،رَ اآل

]الفرقاااااانا  َّرب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱات ْااااايذما  قاااااا  الاااااذًن نِمااااا ْيعاااااون
13.]  

 :األسئ َلة
  ؟ ةيمَ سِ الوَ  ، ًدعونا معىن ما -1  
ااوَ تاَ ًاَ  نَماا هنااا  -2   اا رِبٍ قَااا ب اااحِ  إىل لسَّ ااحُ  لِطاامبِ   اااحل، لٌ ُجاارَ   منَّاا ةِ بجَّ  لَعاافِ ًاَ  نَماا ةَ جَّ

 . ذلك
ْرِ .  باََّ عِ  ل  ُا اِ تَ    تعاىل بات  مشرَ  نمَ  كلُّ   -3    . ذلك عمى ثاالا مِ  َّم
ْائِ  املشركني ناهامتِ ا لعمِّ  -4    (.  ات إالا  إل  ال )اقو  عن لاأل
 ا يهِ  ات إىل ِبا لوسُّ التَّ  بجيِ  اليت حيحةالاَّ  ةيمَ سِ الوَ ا حيحةالاَّ  ةااجابَ  اَِت  -5  
 . األمواتِ  عاءَُّ  -م

 .هعاؤُ َُّ  قِ مخالِ لِ  جاءااللتِ  -ب
 . احلنيالاا  بورِ قُ بِ  وا الطَّ  -ج

                                           
ْاه ممحد )( 1)  (.4/63ر
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 . ةِ عَ املّلئِ  عاءَُّ  -َّ
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 (1) ن عشرام  رس الث  الد  
  اللإله إال  ة أن ال هادَ يد وشَ وح  ير الت  س  ف  تابع: باب ت َ 

 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت ُّٱقااااااااااااااااا  تعاااااااااااااااااىلا  -2

ر ا  َّ ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك  يق  [.28-26]الِل

 :فردات  ي المُ عان  مَ 
  عناهامَ   ةمَ ل  الكَ 

 . دعِ تَ بِ ْمُ   تارِ   راءٌ بَ 
 .  قَ مَ َِ   ينرَ طَ َْ 
 (.  ات إالا  إل  ال ) وحيدالتَّ  ةَِ مِ كَ   ِبا املراَّ  ةَِ مِ كَ 
ت    بِ قِ عَ   . ذًر

ر   :رس  الد  َعناص 
 : ينَ شرك  المُ  نم   ةراءَ البَ  إعالن   جوبُ وُ 

 إالا  نِ ثِ تَ ِساًَ  ْ   ،ُماوِ ْقاَ  مباوه هدُ بُ عِ ًاَ  ما كلِّ   نمِ  احلنفاءِ  إماَّ - ّلَّالسَّ  عمي  - إبراهيم مرَّ باَ تاَ  لقد
 زث رث ﴿ اتعاااىل لقولاا  قاملطااابِ (  ات إالا  إلاا  ال ) معااىن ْهااو ،وحياادالتَّ  هااو ْهااذا  ،َقاامَ َِ  الااذي
 .﴾يف ىف يث ىث نث مث

 .﴾ نث مث زث رث ﴿ ا مُ قابِ ًُ (  إل  ال ا )قول  ك فيْالنَّ 
 .﴾ يف ىف يث ﴿ ا مُ قابِ ًُ (  ات إالا  ا )قول  ك ْااثبات

 .ّلا َِ ْعَ  ِاا مِ عِ  ذاقَ قِّ حيَ من ْ  ،وحيدالتَّ  ةَِ مِ عَ بِ  قِ طِ النُّ  عند ذلك رضِ حِ تَ سِ ًَ  من ماملسمِ  ْعمى

 : هدَ ح  وَ  لل   ة  بادَ الع   إخالص  ب   إال   ليحصُ  ال يدُ وح  الت  
                                           

 ر امهدا  الدَّ  (1)
 . ّلَّالسَّ  عمي  احلنفاء ب ماَِّ  طااِلبُ ال يدِ تَ قِ ًاَ  من -1
 .  رِ الشِّ  نمِ   ِ اءَ ْالربَ  ،تِ  ااِّل ِ بِ  إالا  لحياُ  ال يدَ وحِ التَّ  منَّ  طااِلبُ ال ُضِّ وَ ًاُ  من -2
 .ّلَّالسَّ  عمي  إبراهيم بقو  ات إالا  إل  ال معىن عمىطااِلُب ال  َّ دِ تَ سِ ًَ  من -3
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 . وحيدالتَّ  هو ْهذا ه،ْحدَ  ت ذاإِّل ِ  نمِ  دَّ بُ  ّْل ،تِ  ق  حَ   ُ باََّ العِ 
ااااا هاااااو ْذاااااذا هغااااايَ  معااااا  دًْعبُااااا ات ًعباااااد نَمااااا امماااااا   إباااااراهيم قاااااوَّ نِمااااا الواقاااااع ْهاااااو ر ،الشِّ

ْا ْقد ،- ّلَّالسا  عمي  - ْا ،اتَ  عبد  زث رث ﴿ اتعااىل قاا  اآلًة، تَّلَّ  كِا  م،ذُ آهلتاَ  مع  ْعبد
 .﴾يف ىف يث ىث نث مث

ْنْيعبُا ااساّلَّ، إىل بِساًنتَ  نَماا بعا  ك مًضااا  عالواقِا هاو ْهاذا ْن ،اتَ  د  غاايه معا  ًْعباد
اااا ك عااااواْوقَ  ،ذلااااك ْغااااي حوهلااااا، وا ْالطَّاااا هلااااا، ُبِ الااااذَّ بِ  بااااورِ القُ  م ااااحابِ  نِماااا  األكاااارب، ر الشِّ

ااااا ناااااابْاجتِ   بااااااََّ العِ بِ  اتِ  إْاااااراَّ العباااااد عماااااى بْالواِجااااا   إباااااراهيم احلنفااااااء إمااااااَّ ْعااااال كِاااااا  ر ،الشِّ
اا نِماا مَ ْتااربَّ  ، باااََّ العِ بِ  اتَ  مْاارََّ  حيااث - ّلَّالسَّاا عمياا  -  بااذلك ى َّااَْْ  مناا ، رْحااذَّ  ، ِ ْمهمِاا ر الشِّ
 .هدِ عِ باَ  نمِ   تَ ًاَّ رِّ ذُ 

 :األسئ اَلة
 ا غيه ع مَ  دًْعبُ  ،اتَ  دُ ًعبُ  نمَ  هنا  -1  
  ؟  باََّ العِ  هذه حعم ما -م

 . ذلك عمى ثاالا مِ  ذكراُ  -ب
  2-  ِِ  ا ًمي ما لمك
  .ا.................... اآلًة من مذاقابِ ًُ  إل  ال
 ا .................... اآلًة من ذامُ قابِ ًُ  ات إالا 
  ؟  تِ َّ رِّ ذُ  ك ةا يَ باقِ  وحيدالتَّ  ةَِ مِ كَ   ّلَّالسَّ  عمي  إبراهيم جعل كيف  -3  
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 (1) ع عشراس  رس الت  الد  
  اللة أن ال إله إال  هادَ يد وشَ وح  ير الت  س  ف  تابع: باب ت َ 

 َّ مس  خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج ٱٱٱُّٱٱقاا  تعاااىلا -3
 [.31]التوبةا 
 يث ىث نث  مثزث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب  نب ُّٱ ْقا  تعاىلا -4

 .[165]البقر ا  َّيف ىف

 :فردات  ي المُ عان  مَ 
 عناهامَ  ةمَ ل  الكَ 
 وَِّ ذُ الياَ  ِاءُ مَ ا هم عُ األحبارُ  محبارهم

 اارىاَّ النَّ با بانا هم عُ هِ الرُّ  هباَّنمرُ 
حيرِّ مُّ ُمَشراعني هلم، حيُِ  مرباباا   مونون 
 كاءَر شُ  منداَّاا 

 :رس  ر الد  ناص  عَ 
 :عُ ر  شَ هو المُ  اللُ 

ْتعاااىل لِ  اتُ  جعاالَ  عَ َشاا هِ باااَِّ عِ ساابحان   هلاام مااا  لَّ ، َِْحااعااانٍ ْمَ  مااانٍ  َ  عاالِّ ُ لِ ااامُ نذاجاااا ًَ ْمِ  ةا ًر
َْحااعُ نفَ ًَاا َّنياااا مِماا اتِ  هِ ِر إىل َشاا قاااََّ نِ هم، ْعمااى املساامم من ًاَ رُّ ُضااَّ عماايذم مااا ًَ رَّ ذم،    عاََّ َساا نااا َ يَ لِ  ؛راا 

اااالااادُّ  ِِ ْاآل َّ، ة ك ًااارم ماااا حااارَّ اَعاااالطا بِ  إْاااراَّ اتِ  ا(  ات  من ال إلااا  إالا شاااذاََّ  إذ مااادلو  ) ر ؛نيا 
 .لَّ ما محَ  يلِ ًْمِ 

 :ة  اعَ الط   كُ ر  ش  

                                           
 مهدا  الدَّر ا( 1)

ْالنَّاارى ِمن اآلًَة. -   من ًَِستَاِنِبط الطااِلُب َسَبُب ِشِرِ  الَيذوَّ 
َطر طاَعِة املخموِق ك َمِعِاَية اخلاِلق. -  َِ  من ًُابَانيِّ الطااِلُب 
ْالبَِّة العامَّة.من مُيَياَِّل الطااِلُب بني البَّة  -   اخلا َّة ِت تعاىل 
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ْالنَّ  مِرب اتُ  ْعُ ِااءَ مَ اارى مَّنم مطااعوا عُ تعاىل عن اليذوَّ  ، اتُ  ََّ ماا حارَّ  هم ك ًميالِ اََّ بااهم 
َِ الااذي ِماا بِّ الاارَّ  ةَ لَاالِ نِ ، ْااِنللوهم بااذلك مَ اتُ  ًْاارم مااا محاالَّ  ْالتَّ حمِ   التَّ ِااااائِ ن  ااياال  َِ ن حاارم. ْ

ك ذلاك   ُ تَاداا طاعَ ِقاتَ عِ مُ  اتِ  هَ ِر َشا فَ   ِاالَ ِااا منَّاعالِ  خمموقاا ك ًميل احلراَّ، مْ ًرم احلاّل ِ  مطاهَ 
ْذلك شِ ًرعاا مع اتِ ه شَ ذَ ْقد اختََّ   يد.وحِ ناك التَّ  ًُ مكرَب   ٌ رِ ، 

 ة:ب  حَ أقسام المَ 
 ة إىل قسِنياتنقسم البَّ 

ْهي  بَّ ة ِا َّ  بَّ  -1 ْالطااَعاِة، ة مَ لِ مِ ة املستاَ َّ بوَِّ ة العُ ةا   ُ إالا مُ ِااْذاذه ال تَ ِلعِاِ  التَّعِميم 
ْمِ تِ  ْ بَّاباَعاة اتِّ يَ املقتِضا   ة رساولِ سابحان   بَّا اتِ  ةِ ع  بَّاوابِ ن تَ .  ة األعِاا  ْ بَّا ،ة املاؤمنني ، 

 احلة.الاا 
َِ ة عامَ  بَّ  -2 َِ  ،رابْالشَّ  عاَِّ مطَّ ع لِ ة اجلائِ بَّ حَ ةا ك ْالوالِ دِ والِ لِ  دِ لَ ة الوَ بَّ حَ ْك  .هِ دِ لَ وَ لِ  دِ ه، 

 هم في اإلسالم:ل  خ  د  لم تُ  ين لل  شرك  ة المُ ب  حَ مَ 
ْتعاىل عن املشركني مَّنم حيِ  مِرب اتُ  ْ  ًدِمذم ذلك ك ااسّلَّ؛ ألَّنام بُّ سبحان   ون ات، 

ْقاد اعات  املشاركون بِاغيَ  ةِ مشركوا مع  ك البَّ  ْمَّنام َِّماوا اه،  بب حياث قاالواا ِباذا السَّا لنااارَ   
ن املعمااااااااوَّ ِْماااااااا[، 98-97]الشااااااااعراءا  َّ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن ُّٱ

 بِّ حُ   كَ حيبُّ  اا مع اتِ دا نِ  ن اختذَ مَ  ق. ْعلُّ  ِ ْالرا  قِ ة ال ك اخلمِ ة اخلا َّ   ك هذه البَّ م بِ هُ ْ مَّنم ساَْ 
 ار.موَّ ك النا مخُ ب لِ املوجِ  وحيدمتَّ ر  األكرب املناك لِ الشِّ   َ ْقد مشرَ  اتِ 

 :اً لل  ب  حُ  د  أشَ  نونَ ؤم  المُ 
ْحااادَ ااااون البَّاااَيمِ  هِ يااادِ وحِ ْتَ  اتِ م بِاااذِ تِ َْ عااارِ مَ  عِاااا ِ املؤمناااون لِ  ن اا ت ِمااابااااحُ  دُّ ه، ْذااام مَشاااة لااا  

 .تِ  األنداَِّ  م حابِ 

 :األسئ َلة
ْتعاىل لعباَِّ 1  ْاجب املسامم ْمعانٍ   مانٍ  علِّ  احلة لِ  ةا ًعَ رِ ه شَ ا جعل ات سبحان   . ِْا 
 ؟ حنوها

 .اتِ  بِّ حُ   كَ بُّ حيِ  اا مع اتِ دا نِ  ذَ ن اختَ مَ  مَ عِ  حُ ا بنيِّ 2 
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ْالطا عمِ ْالتَّ   ِّ الذُّ  عِا ِ مة لِ لِ مِ ة املستاَ َّ بوَِّ ة العُ  بَّ  اةن مقساَّ البَّ ا مِ 3   ةااعَ يم 
 ؟ ذاعُ باَ تِ ماذا ًاَ  -ب ؟ ةن تعون هذه البَّ َِ لِ  -م

 ل ذلك.ذم ك ااسّلَّ. عمِّ مِ ِِ دِ ة املشركني ت   تُ  بَّ  ا4 
 بابَ السَّ  رِ كِ ة ما ًمي مع ذِ  بَّ  مَ عِ  حُ ا بنيِّ 5 

 ببالسَّ  احلعم البوب
   ْجلَّ  علَّ  اتُ 

   ناَّاأل ِ 
   عاَّالطا 
   دلَ الوَ 

   ظ القرآنِ فِ حِ 
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 (1) شرونرس الع  الد  
  اللة أن ال إله إال  هادَ وحيد وشَ ير الت  فس  تابع: باب تَ 

ْسمَّ  مَّ  بِّ ( عن النَّ  حيُالاَّ  ْك ) ْكَ ن قا ا ال إلا  إالا مَ  )  قا ام منَّ ى ات عمي   ر مباا َفا ات 
ْن اتِ د مِ بَ عِ ًاُ  ََّ ، حرَّ مالُ ن َّ ْحِ مُ     .(2)(  ْجلَّ    عمى ات علَّ سابُ  ، 

 .(3)ن األبواب ْشرح هذا التجةا ما بعدها مِ 

 :فردات  المُ  عانيمَ 
 عناهامَ  ةمَ ل  الكَ 

ََّ َّ مالُ حرا  ْسَ مالِ  ذُ ِِ مَ  عَ ُمنِ   مُ      ِ مِ ََّ  كُ فِ   
ااامِ ِباااذه العَ  ظَ فَّااامَ ن تاَ َمااا ساااابَ وىل حِ هاااو الاااذي ًتَااا اتَ  إنَّ    عمى اتِ سابُ ْحِ  ة، َِ

 . ِ مِ َِ ْعَ  هِ قاَِّ ْاعتِ   ِ تِ يَّ ً  حسب نِ جا ِ ْيُ 

 رس:ر الد  ناص  عَ 
 :والمال   م  ة الد  مَ ص  ع  

 ناًِ نيا بِمرَ   ك الدُّ ْمالُ  املرءِ  َُّ م ََّ ًُعاَ 
ْا ذَ شِ حَّت ًَ  ا َ النا  لَ رت من مقاتِ مِ مُ  »اعمي  قول    ُّ دُ (، كِا ًَ   اتال إل  إالا  قو ا ) -1 د

ْمنَّ من ال إلااا  إالا  ااا  ات  َِّ ًْقيِاااوا الاَّااا  ًْؤتاااوا اللَّ داا رساااو  ات،  كاااا ، ْااا ذا ْعماااوا ذلاااك ْقاااد ّل ، 
ْممواهلم إالا ماءَ   َِّ وا مِ ُِ عاَ   .(4) « ساِبم عمى اتْحِ  ،ااسّلَِّ   بقِّ هم 

                                           
 مهدا  الدَّر ا( 1)

َِل مبقَتضاها. -  ْ  ًَاِع  من ًذُكر الطااِلُب ُحِعَم َمن قا  ال إل  إالا ات 
 من ًُابَانيِّ الطااِلُب األثَاَر املَتتِّب عمى قو  ال إل  إالا ات. - 
َْمن قاهلا كاِذباا. من ًُاَفرِّق الطااِلُب بني َجلاء َمن قا  ال إل  -   إالا ات  اَِّقاا، 

ْاه مسمم برقم )( 2)  (.23ر

ْْيا  بياان مشاياء كثاي  ِمان الشِّار  األكارب ( 3) ًُْاَوضِّاُ معاىن ) ال إلا  إالا ات (،  ْذلك منَّ ما بعدها ْي  ماا ًُابَاانيِّ التَّوِحياد، 
ْالشَّيُء ًُعَر  مبعِرَْة ِضدِّه.  ْاأل غر، 

ْم( 4) ْاه البخاري   سمم.ر



61 
 00مبحث الرابع: البحار واألنهار ال 00

ْن اتِ د ِمابَ ر مبا ًُاعِ فِ العُ  -2 ان َّ َِ ن املعباوَّات واه ِمار مباا ِساُفاعِ ْ  ًَ  ْجالَّ  عالَّ  اتَ  دَ بَان عَ ا ْ
 (.  اتال إل  إالا  ة )َِ مِ   كَ عِ فَ ناِ   تاَ 

ْ  ًاَ اتَ  دَ بَ ن عَ مثا  ذلكا مَ   ة.مَ باطِ  بورِ   القُ باََّ عِ  منَّ د قِ تَ عِ ، 

 ه:دَ ح  وَ  إلى الل   ر  رائ  م الس  ك  حُ 
ْتعاااىل هااو الااذي ًتااوىل حِ  قاا (، ْاا ن كااان  اااَِّ   اتال إلاا  إالا  )ن قااا اساااب َمااات ساابحان  

ْإن كان مُ عِ ات النَّ جا اه جبنا  ر ماا اهِ نيا ْاحلعم عمى الما ا ك الدُّ يم. مما األلِ  ذابَ   العَ بَ ذَّ قاا عَ ناِْ يم، 
 ها.حنوِ  ّل ِ كالاَّ   ع ااسّلَِّ رائِ شَ بِ  قاََّ 

 :األسئ َلة
 ؟ ن، ما مهاًِ رَ ِمِ   بِ ْمالُ  ءِ املرِ  َُّ ا حيرَّ ََّ 1 
 .«   عمى اتسابُ ْحِ  »ان قول   مِ نِي تاَ دَ ج ْائِ ِر خِ ا استَ 2 
ْمًا ن معىن التَّ املذكورات ْيِا ًمي مِ   ميا نيِّ ا باَ 3  ًا ناقِ ذا ًُ وحيد،  ْم  ض اناقِ ذا ال ًُ ض ، 

 وحيد  التَّ ناقِ ال ًُ  وحيد  التَّ ناقِ ًُ  وحيدن معىن التَّ مِ  
ْمهمِ ن الشِّ   مِ اءَ الربَ       .ر  
    ة.يَّ يعِ بِ ة طِ عاَّ  بَّ الطَّ  ةُ  بَّ 
    هدَ حِ َْ  ن اتِ مِ  يلِ حمِ ْالتَّ  حرمِ ي التَّ قِّ مَ تاَ 

  ِّ الاااذُّ  عِاااا ِ ة لِ مَ لِ مِ ة املساااتاَ البَّااا  ُ رِ َ ااا
 .ي اتِ غَ لِ  يمِ عمِ ْالتَّ 

   

 قُّ حِ تَ ِسااااااًَ  محااااااداا غااااااي اتِ  منَّ  قاااااااَُّ اعتِ 
 . ِ باََّ ن العِ شيئاا مِ 
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 (1) شروني والع  رس الحاد  الد  
 ه  ع  ف  أو دَ  الء  البَ  ع  ف  رَ ما ل  ه  ونحو   ط  ي  والخَ  الَحل َقة  س لب   ك  ر  ن الش  باب م  

  ِالَاااياااد مْ كَ وحِ نااااك التَّ الااايت تُ  ماااورِ ن األُ   ِماااعِاااِْ مْ ََّ  ّلءِ الااابَ  عِ ِْااارَ مهاااا لِ حنوِ  طِ ْاخلااايِ  ةِ َقاااس احلمَ بِ لُااا
ْاجِ ن ذلك كما ر مِ نا احلذَ يِ ب، ْعمَ الواجِ    .نابَ تِ   

 جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب  مب خب حب جب ُّٱقااااااااااااا  تعاااااااااااااىلا  -1

]اللمااااااارا  َّ مظ حط مض خضحض  جض مص خصحص مس خس حس جس مخ جخ  مح
38.] 

 فردات:عاني المُ مَ 
 عناهامَ  ةمَ ل  الكَ 

ْغيِ مِ ِاِسَتداَر  ءٍ يِ شَ  كلُّ  احلَِمَقة  هن ُ ِفر، 
ْلِ   بعد نُ تُ إ الَ  ّلءِ ع البَ ِْ رَ    ل
ْلِ نُ  لَ بِ ع  قاَ نِ مَ  ع ِْ ََّ    ل

 ّلءٍ ، مْ بَ رٍ قِ ، مْ ْاَ  ٍ رَ ن مَ مِ  وء اانسانَ سُ ما ًَ  لُّ كُ  را الضا 
اما ًُعطاه اانساان ِما كلُّ  محةرَ  َِ ْالاِّاا كاملاا ِ ِيٍ ن  ْغاي ةِ حَّ ،   ،

 ذلك
ْاتُ  اتُ يِ  كاِْ  اتُ  ِبَ سِ حَ   عمي  لَ كَّ َو ن تاَ كاٍ  مَ   ، 

 :الل   ر  ي  غَ ب   ق  ل  عَ طالن الت   بُ 

                                           
 مهدا  الدَّر ا( 1)

 من حيَذر الطااِلُب ِمن التاََّعمُّق بغِي اِت. - 
َْع ضرااا. -  ال ًَِد ْن اِت ال جيمب نَاِفعاا   من ًُاِثِبت الطااِلُب من ما ًُاِعَبد ِمن َّ
 من ًُابَانيِّ الطااِلُب مثَرَ  التَّوكُِّل عمى اِت. - 
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ااا  يَّااانبِ   سااابحانَ  اتُ  ممااارَ  َِّ  عااان إنعاااارٍ  ؤا ُسااا املشاااركني ًساااِ َ  من مْسااامَّ  عميااا  ات ى ااامَّ  داا  
َّنا الااايت مذِ م ااانامِ   هااااممرِ  ةِ يَقاااقِ ْحَ  ،؟ ضااار   عِ ِْاااََّ  مْ عٍ ِفاااناَ  بِ ِماااجَ  عماااى ردِ ِقاااتاَ  هااال ،اتِ  ماااع ًعباااد

 .(1) ات مع مذِ آلهلتِ  ِتمباَُّ عِ  تطمَ بَ  لذا ذلك؛ عن هالِ جِ ْعَ 
ْاخلايطِ احلمقَ  مبسِ ، كَ ضر   عِ ِْ مْ ََّ  ،عٍ فِ ناَ  بِ مِ ك جَ  بغي اتِ  بِ مِ القَ  قَ مُّ عَ ل تاَ طِ ْهذه اآلًة تُابِ  ، ة، 

 .ارا ع الضا اِْ ه هو النا ْحدَ  اتَ  ِار؛ ألنَّ ْاملسِ  ةِ عَ ََّ ها كالوَ حنوِ 

 :على الل   ل  ك  وَ الت    ةُ رَ مَ ثَ 
َُّ ًنِ َِّ  رِ ل عمى ات سبحان  كفاه ك ممِ وكَّ ن تَ مَ  َْمانِ     مص ُّٱن جلاِ إليا  مجنااه، ْقاا  تعااىلا ياه، 

 [.38]اللمرا  َّ مظ حط مض خضحض  جض
  ،لَ اجلاائِ  األسابابِ  لِ ِعاِْ  ماع إليا  هممارَ   َ وِّ َفاًاُ  ْمن ات، عمى لَ ًتوكَّ  من املسمم عمى بْالواجِ  
 بَّ رَ  ال ه،غااايُ  إلااا  ال ،مِّ الغَااا فْكاِشااا ،بااااتِ رُ العُ  جُ رِّ َفااامُ  ْهاااو يااال،كِ الَو  مِعاااْنِ  املاااوىل، مِعااانِ  اتَ  ْااا نَّ 
 . واهسِ 

 :األسئ َلة
 جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب  مب خب حب جب ُّٱا قاااااااا  تعااااااااىلا 1 

]اللمااااااارا  َّ مظ حط مض خضحض  جض مص خصحص مس خس حس جس مخ جخ  مح
38.] 

 ثاالا عمى ذلك.ذكر مِ . اُ ضر   عِ ِْ مْ ََّ  عٍ فِ ناَ  بِ مِ ك جَ  اتِ  بغيِ  بِ مِ ق القَ مُّ عَ ل تاَ طِ بِ هذه اآلًة تاُ 
   ْيِا ًِيتابِ   َ رَّ ا اذكر املعَ 2 
ْالاِّ ن ِيا كاملا ِ مِ  ما ًُعطاه اانسانُ  ( كلُّ  000000000000000) -1 ْغيِ حَّ ،   ذلك. ة، 
ْغيِ رٍ ن ُ فِ دار مِ استَ  ءٍ يِ شَ  ( كلُّ  000000000000000) -2  .هِ ، 
 .ّلءٍ ، مْ بَ رٍ قِ ، مْ ْاَ  ٍ رَ ن مَ مِ  وء اانسانَ سُ ما ًَ  ( كلُّ  000000000000000) -3

                                           
ْاه البخاري برقم )( 1) ْمسمم برق3701ر  (.2406م )(، 
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 (1)شرون اني والع  رس الث  الد  
 ه  ع  ف  أو دَ  الء  البَ  ع  ف  رَ ما ل  ه  ، ونحو  ط  ي  ة والخَ س الحلقَ رك لب  ن الش  تابع: باب م  

ااعِ  عاان -2  رمى مْساامَّ  عمياا  ات ى اامَّ  بَّ النَّاا منَّ  »ا- عنذِااا ات رضااي - نيَاااحُ  باان رانِِ
اْ  ذااعِ لَ اناِ  ا ْقاا ،ةنَاالواهِ  مان ا قاا ؟ هذها ماا ا ْقا ر،فِ  ُ  نمِ  ةقَ مِ حَ  هِ دِ ًَ  ك ّلا جُ رَ    َ ًادُ لِ تَ  ال اَّنَّ

ْاه. « اا مبد تَ حِ مَ مْاِ  ما عميك ْهي تَّ مِ  لو كنَّ ْ  اا،نهِ َْ  إالا   .(2)ب   َ ِِ بَ  ال دٍ نَ سَ بِ  ممحد ر

 فردات:ي المُ عان  مَ 
  عناهامَ   ةمَ ل  الكَ 

ااا مًذِ مًااادِ  ك وَّنااااجيعمُ  املشاااركون كاااان  ر،فَ مِ ااا حناااا ٍ  نِمااا  رفِ  ُ  نمِ  ُِ ااا ونًلع  امَّنَّ
 .نِّ اجلِ  ْمذى ،نِيِ ْالعَ  ، ِ املرَ  نمِ  ذممُ ًفَ 

 . داليَ  يبُ اِ ًُ   ٌ رَ مَ   ةنَ الواهِ 
 .  ٍ وَّ قُ بِ  بُ اجلذِ  هوا هُ ِل ْالناَّ  ذا،حِ اطرَ   ذاعِ انلَ 
  .فاا عِ ضَ ا مي  ناا هِ َْ 
 .  عاََّ ْالسَّ   ،وِ ْالفَ  ر،فَ المَّ  هوا ّلحُ الفَ   تحِ مَ مْاِ  ما

 رس:ر الد  عناص  

 : ر  الض   عف  دَ  أو ع  ف  الن    قاد  العت   هاونحو   ةقَ ل  الحَ  س  ب  لُ  يمحر  تَ 
اا ةِ  اربَا عماى ًاد ُّ  احلادًث  عمياا  ات ى امَّ  ساو ُ الرَّ  رمبَاا ْقااد. ما ْاعِ  عماى ْاانعاارِ  ر ،الشِّ

  ِ رَ املباااََّ بِ  مْساامَّ  عمياا  ات ى اامَّ  رهْااِمَ  ، ِ املاارَ  نِماا  َِ ِاااعِ تاَ لِ  ؛رفِ ُ اا نِماا ةا َقاامِ حَ  سًماابَ  ّلا ُجاارَ  مْساامَّ 
 هااذا ْمنَّ  ه،رُّ َضااتَ  باال  ُعاافَ ناِ تاَ  ال بَِّنااا هرَ ْمِبَااا ه،قاااؤُ بَ  َّحياارُ   ،تُااإ الَ  بجِياا رٌ َعاانِ مُ  هااذا ألنَّ  ذااا؛حِ رِ طَ بِ 

                                           
 مهدا  الدَّر ا( 1)
 .اامعان رِ دِ قَ بِ  ر الشِّ  رِ وَ  ُ  بع  الطااِلبُ  ًذكر من -
 . اتِ  بغيِ  قمُّ عَ متاَّ لِ  ةئَ يِّ السَّ  اآلثارَ  الطااِلبُ  نيِّ باَ ًاُ  من -
 .فاءالشِّ  بِ مَ طَ لِ  مةْالرَّ  ةاملباحَ  للسبابِ  ةمَ ممثِ  الطااِلبُ  ًذكر من -

ْاه (2)  (.445 /4) ممحد ر
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 ال مباا  بَامِ قاَ  قَ عمَّ   ألنَّ  ه؛دِ اِ قَ  ي ِ قِ نَ بِ  ل  ةا مَ عامَ مُ  ؛فاا عِ ضَ  هًدُ لِ تَ  بل ؛ْ لُ ًاَ  ال ل  ذاسَ لبِ  الذي املر 
،الضااا عنا  عَْ دِ ًَا ال عا ،نفَ ًَ   لااو »امْسامَّ  عميا  ات ى اامَّ  قولا لِ  ْاخلسارانِ  ةبَااخليِ  عمااى يالٌ لِ ََّ  ْهاي رَّ
  .« اا مبد حتمَ مْاِ  ما يكمع ْهي تَّ مِ 

 : يثد  الحَ  هذا في الل   ير  غَ ب   قعل  الت   آثار
 . ( ناا هِ َْ  إالا   ًدُ لِ تَ  ال )امْسمَّ  عمي  ات ى مَّ  قا  كِا  ،فِ عِ ْالضَّ  ّلءِ البَ   ًاََّ  ِ  -1
اا نياالاادُّ  ك  ِ عاََّ ْالسَّاا ّلحِ الَفاا يُ ِفااناَ  -2 ِِ  تا ِماا لااو »امْساامَّ  عمياا  ات ى اامَّ  قااا  كِااا   ،رَ ْاآل
  .« اا مبد مْمحت ما عميك ْهي

 : فاء  الش   ب  لَ طَ  أسبابُ 
 ا مها ،قسِني إىل مسِ قَ ناِ تاَ  األسباب ْهذه فاء،مشِّ لِ  مسباباا  ا ُ النا  ذخِ تَّ ًاَ 

 ةِ ْاحلبَّاا، (1) لَسااْالعَ  ،ةِ يَااقاِ كالرُّ ا  باااحٍ مُ  مْ ،رْهٍ ِشاامَ  ًااقٍ رِ طَ بِ  تَ بَااثاَ  مااا ْهاايا ةباَحاامُ  مساابابٌ  -1
 . عميذا ِاَّاالعتِ  َّدَ ْعَ  سبحان ، باتِ  بِ مِ القَ  قمُّ عَ تاَ  جوبِ ُْ  مع ةاملباحَ  ةًَ األَِّْ  مْ وَّاء،السَّ 

 ،ةقااااماحل سبِ مُااااكَ ا  ا النااااا بعاااا  ِبااااا قمَّااااعَ تاَ ًاَ  الاااايت األسااااباب تمااااك ْهاااايا ةَماااا رَّ  مساااابابٌ  -2
ُِ ْحُ  ع،فَ ناِ تاَ  ال ،رُّ ضُ تَ  ْهي ا،حنومِه  ْاخليط،  ا ايلالتا  يلفاِ التَّ  عمى ذاع
 (.  ةيَّ مِّ العُ بِ  يدوحِ التَّ  ناكًُ  ) مكرَب   ٌ رِ شِ  ْذذا ذاِتابِ  عفَ ناِ تاَ  مَّنا دقَ اعتاَ  إن -1
 (.  بِ الواجِ  يدِ وحِ التَّ  ِا َ كَ   ناكًُ  ) رم غَ   ٌ رِ شِ  ْذذا األسباب نمِ  بٌ بَ سَ  مَّنا دقَ اعتاَ  إن -2

 : ةدَ فائ  
 .رغَ م ِ   ٌ رِ شِ  باا بَ سَ  بٍ بَ سَ بِ  ليس ما قاَّاعتِ 

 :األسئ َلة
 » مْسمَّ  عمي  ات ى مَّ  ات رسو َ  منَّ  - عنذِا ات رضي - حاني بن عِران عن -1  

  .« رفِ  ُ  نمِ  ةقَ مِ حَ  هدِ ًَ  ك ّلا جا رَ  رمى
  ؟ رفِ  ُ  نمِ  ةقَ بمِ  املراَّ ما -م

                                           
ْاه .« رآنْالقُ  لسَ العَ  نِ ًِ فاءَ الشِّ بِ  مميعُ عَ  »امْسمَّ  عمي  ات ى مَّ  قا  (1)  .(3452) برقم ماج  ابن ر
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  ؟ مًذِ مًدِ  ك جيعموَّنا املشركون كان  ملاذا -ب
دُ تَ  ال ْ َّنا ذاعِ انلَ  »امْسمَّ  عمي  ات ى مَّ  قول   ُّ دُ ًَ  عّلََّ  -ج  ؟ « ناا هِ َْ  إالا   ًل
 . هارِ اذكُ  ة،ئَ يِّ سَ  آثارٌ  اتِ  ِيِ غَ بِ  قعمُّ متَّ لِ  -2  
ااالِ  مساااباباا  ا ُ الناااا ذِخاااتِّ ًاَ  -3    ك ذِاااابينَ  ليِّااامَ  ة،َماااْ رَّ  ةباَحااامُ  اقساااِني عماااى ْهاااي ،فاءمشِّ

 ا ةبَ املناسِ  ةِ اخلانَ  ك  ٍ إشارَ  عضِ وَ بِ  اليةالتا  ةمَ األمثِ 
 أسبابٌ  ةٌ باحَ مُ  أسبابٌ  األمثلة

 ةٌ مَ ر  حَ مُ 
ْرِ الشُّ  نمِ  يقِ تَ  مَّنا قاَّاا اعتِ  ةقَ احلمِ  لبس -1    . ر
ْ تَ  -2    . بيبالطَّ   فَ ْ َ  الذي ْاءالدَّ  نا
   .  ِ املرَ بِ  ةاا ابَ  عمتنَ  مَّنا دقَ تاَ عًُ  اليت ْاخلرق اخليوط -3
ْيالتَّ  -4    . وَّاءالسَّ  ةْاحلبَّ  ل،سَ بالعَ  دا

 ا حيحةالاَّ  ااجابة اِت -4  
 ا فاءِ مشِّ لِ  بٌ بَ سَ  مَّنا دقِ عتَ ًَ  يطاا َِ  مْ ةقَ مِ حَ  لبس نمَ  معِ حُ 
 . مكرَب   ٌ رِ شِ  -ج. رم غَ   ٌ رِ شِ  -ب. دعةبِ  -م
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 (1)الث والعشرون رس الث  الد  
 ه  ع  ف  أو دَ  الء  البَ  ع  ف  رَ ما ل  ه  ونحو   ط  ي  ة والخَ قَ ل  لبس الحَ  ك  ر  ن الش  تابع: باب م  

وعااا  رٍ عاامِ  بان ةقبَاعُ  عان ْل  -3 ايمتَ  قَ تَعمَّا مان »امْر  ْاّل ةا َعاَِّ َْ  قتَعمَّا َْمان ،لا  اتُ  َتَّ مَ  ْاّلَ  ةا َِ
  .(2) « ل  ات ََّهَ 

ْاًة ْك -4 َِ  قَ تَعمَّ  نمَ  »ار   .(3) «  رَ مشِ  ْقد ةا متي

 فردات:ي المُ عان  مَ 
  معناها  الكلمة

َِ ِِ التَّ  الَّ عمى ًعمق ما  (4) ةي  . العني ًرَّ من  بلعم األ
 يِقاتَ  مَّناا ذااقَ مَّ عَ  نَما ًالعم ،د الاَّ   بِ شِ ًُ  رِ حِ البَ  نمِ  جُ رَ َيُ  مبي  ِر   ةعَ َِّ الوَ 

 . نِيِ العَ  نمِ 
 . هممرَ  اتُ  مَّ تِ ًُ  ال بِن عمي  َّعاءٌ   ل  اتُ  متَّ  ال
 ات هََّ َْ  ال

  ل 
 . عونٍ ْسُ  ،ةٍ ْراحَ  ،َعةٍ ََّ  ك اتُ   مَ جيعَ  ال بِن عمي  عاءٌ َُّ 

 :رس  ر الد  ناص  عَ 
 : ةعَ د  والوَ  ةيمَ م  الت   لبس نمَ  على موسل   عليه الل ىصل   سولالر   عاءدُ 

 حناو مْ ة،َّابَّ  مْ ل،فِ طِ  نمِ  هغيِ  عمى مْ عمي  متيِة قعمَّ  نمَ  عمى ْسمم عمي  ات ى مَّ  َّعا
 ه،ممارَ  لا  ًاُتما  ْاّل ه،دِ ِااقَ  ي ِ ِقانَ بِ  اتُ   مَاعامِ ًُ  من ر  شَ  عِ ِْ ََّ  مْ ،ِيٍ َِ  بِ مَ طَ  ك  قمبُ  ِبا قاا مِّ عَ تاَ مُ  ذلك

                                           
 مهدا  الدَّر ا( 1)
 .ةعَ َِّ ْالوَ  ةَِ يِِ التَّ  طااِلبُ ال  رِّ عَ ًاُ  من -
َِ ِِ تَ بِ  قمَّ عَ تاَ  نمَ  مَ عِ حُ  طااِلبُ ال نيِّ ًباَ  من -  .ةَّعَ َْ  مْ ةٍ ي
 .هاْغيِ  هِ ْالوََّ  مِ ِائِ التَّ بِ  بِ مِ القَ  قِ مُّ عَ تاَ  نمِ طااِلُب ا رَ حيذِّ  من -

ْاه  (2)  (.4/154) ممحد ر

ْاه ( 3)  (.4/156) ممحد ر

(4 )  َِّ  .جاباا ْحِ  حر اا  ىْتس
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 ،عونٍ ُْسا ةْراَحا َعاةٍ ََّ  ك اتُ  جيعم  ال من ةَّعَ َْ  قمَّ عَ تاَ  نمَ  عمى مْسمَّ  عمي  ات ى مَّ  َّعا ْكذلك
 مباا ما قاِْ ًُْ  ،هِ شاارِ انتِ  نِما بَضاغِ ًْاَ  ، َ رِ الشِّا  ُ ُْ رِ ًَاا ماملسامِ  شاِن ْهعاذا ذ،ٍ ؤِ ُما لَّ ُكا  عميا   حيارِّ  بل
 . يعطِ ستَ ًَ 

 : كٌ ر  ش   ممائ  الت   يقُ عل  تَ 
 ع،ِفاالناَّ  بمَاطَ  ك ات غاي عماى هِ ِااَِّ ْاعتِ  ،بِ ِماالقَ  قِ مُّاعَ تاَ  نِما ذلاك ك ِالِ   ٌ رِ شِ  مِائِ التَّ  يقتعمِ 

 عْباااًَ  ط،ِهاارَ  إلياا  مقباالَ  مْساامَّ  عمياا  ات ى اامَّ  ات رسااو  منَّ  احلاادًث ك ْرَّ ْقااد ،رِّ الضااا عِْااََّ  مْ
ا ْقااا َ ! ؟ هااذا عاان تعِ ْممَساا ةا عَ ِسااتِ  تِعااباًاَ  ات، رسااو َ  ًاااا ْقااالوا د،ْاِحاا عاان كْممَساا ة،عَ ِسااتِ 
َِ  عمي  إنَّ » َِ  قَ مَّ عَ تاَ  نمَ  »اْقا   ،عَ اًاَ ْبَ  ذاعَ طَ قَ ْاَ  هُ دَ ًَ  لَِ َِّ َِْ  « ةا متي   .«  رَ مشِ  ْقد ةا متي

 : مائمالت   على لةأمث  
 بعاد ذااعِ ِْ رَ  مْ األمارا ِ  عِْ دَ لِا سبَ ِماتاُ  الايت ْاخلار ات ،رقااءاللَّ  نِيُ الَعاا منذاا ،كثي   ممثمة ِائملمتَّ 

 . اوهلاحُ 
 . نِيَ العَ  عَْ دِ تَ  مَّنا قاَّاا اعتِ   ارَ يا السَّ  ك مْ  ساََّ الوِ  ًت األشياء هذه عضِ َْ  ْكذلك
 . تعاىل اتِ  ِيِ غَ باَ  بِ مِ القَ  قِ مُّ عَ تاَ  نمِ  ْي  ِالِ   كما   ذلك ناباجتِ  بْالواجِ 

 :األسئ َلة
 (ا ب) العِوَّ ك عميذا ًد ُّ  مبا( م) العِوَّ ك  ٍ بارَ عِ  كلَّ   ل ِ  -1  
 ( ب) ( م)
َِ ِِ التَّ  -1   نِيِ العَ  نمِ  يقِ تَ  مَّنا ذاقَ عمَّ  نمَ  ملعُ ًَ  مبي ٌ  ِر   ةي
 . دَ اليَ  يباِ ًُ   ٌ رَ مَ   ةَّعَ الوَ  -2

الَّ عمى ًعمق ما الواِهَنة -3      . العني ًرَّ من  بلعم األ
َِ  قمَّ عَ تاَ  نمَ  عمى ممَّ ْس عمي  ات ى مَّ  ات رسو ُ  َّعا مب -2     ؟ ةا عَ َِّ َْ  مْ ةا متي
 . ذلك لمِّ عَ .  ٌ رِ شِ  مِائِ التَّ  يقعمِ تَ  -3  
َِّ ُحا ك ةا ساالَ رِ   جِّ َْ  -4    هغايَ  قَ بِ ِسايَ لِ  ذاعَ َضاَْ  ةَقامِ حَ  هدِ ًَا ك تًِارمَ  شاابٍ لِ  رٍ مساطُ  ةِ ّلثَاثَ  د

 . اجلري ك
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 . مِائِ متَّ لِ  نِي ثالَ مبِ  لثِّ مِ  -5  
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 (1)شرون ابع والع  رس الر  الد  
 هع  ف  أو دَ  الء  ع البَ ف  رَ ما ل  ه  يط، ونحو  ة والخَ قَ ل  رك لبس الحَ ن الش  باب م   تابع:

اِما ه ِايطٌ ّلا ك ًادِ   رمى رُجامنَّا  البان ميب حاات عان حذًفاة -5 َِّ ّل ْتَا  ،َعاطَ قَ ى ْاَ ن احل
 َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّٱ قول ا

 [.106]ًوسفا  (2)

 معاني المفردات:
 معناها الكلمة

َِّىِيط مِ  َِّ يبَ اِ  تُ ّلا ئَ لِ  ن احُل ْاحلُ   احل  .مِ سِ اجلِ   ُ رارَ ع مع  حَ فِ تَ رِ تاَ   ٌ رَ مَ  اىَِّ ى، 

 رس:ر الد  عناص  

 ط:ي  الخَ راد ب  المُ 
ْاخليااوط الاايت تُ راَّ بِااًُاا مْ  نَّ مْ اجلِاا نِيَ قااون ِبااا الَعااتَّ مْ األًاادي ًاَ  ع ك األعناااقِ وَضاااخليط اخلاارق 
ْمِ األمرا ِ  بع َ   ة.قَ م  احلمِ ثِ ، 

 ر عليه:د  ق  ن ي َ مَ ر ل  كَ ن  المُ  ة  إزالَ  جوبُ وُ 
َِ دِ ك ًَ  طَ بَ ّلا رَ جُ رَ  ة رمى حذًفَ  اي با  َماقِ تَّ طاا ًاَ يِ ه  َِّ اعِ لَ ى بِ ر  احل راا عميا  نِعا  مُ َعاطَ  ، ْقَ ِِ

ْاخليوطَ ِائِ التَّ  ذلك؛ ألنَّ   .لِ عِ ْالفِ   ِ وِ القَ ذا بِ تُ ْإ الَ  هاب إنعارُ جيِ   ٌ رِ ا  شِ ذا اجلذا قُ مِّ عَ اليت ًاُ  م 

 :ريك  الش  ب   اإليمان   ط  ل  ن خَ م   ر  ذ  الحَ  جوبُ وُ 
ْلعاااانَّ يَّاااابوبِ يااااد الرُّ وحِ تَ ْن بِ رُّ ِقاااااملشااااركون ًُ  ْن مااااع اتِ يَّااااوهِ لشااااركون ك األذم ًُ ة  ه. غاااايَ  ة، ْيعبااااد

 َّٰر ٰذ يي ىي ُّٱمذم ك ااسّلَّ، لذا قا  ات عنذما ِِ دِ ة   ًُ يَّ بوبِ يد الرُّ وحِ تَ ْ قرارهم بِ 

                                           
 مهدا  الدَّر ا( 1)

 .﴾مشُّرِِكُون َْهمُ  إال بِات مَكثِاَرُهمُ  ًُؤِمنِ  َْماَ ﴿معىن قول  تعاىلا  ح الطااِلبُ من ًشرَ  - 
 من حيثَّ الطااِلُب غيَه عمى إ اَلِة َمماِهر الشِِّرِ  ِبَقِدِر اسِتطاَعِت . - 
 من ًُورَّ الطااِلُب ممِثَمةا عمى التَّعالِيِق الشِّرِكيَّة. - 

 (.2/464تفسي القرآن العميم البن كثي ) (2)
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 هاااااذا ك َّالاااااوارِ  األثااااار ْك. ةيَّاااالوهِ األُ  يااااادحِ وِ تاَ بِ ا مي ،َّ ٍّ ٌّ  ٰى ُّٱة يَّااااابوبِ الرُّ  ياااادِ وحِ تَ بِ  امي
 بااخليط  ِقامُّ عَ تاَ  ك املشركني  تَ شاِبَ مُ  لِ جُ الرَّ  هذا عمى - عن  ات رضي -  (1) ةًفَ ذَ حُ  منعر الباب

 مق حق  مف خف حف جف ُّٱا ساابحان  قااا  كِااا  ،رِّ الضااا فُ كاِشاا  هْحاادَ  ْاااتُ . عناا  رِّ الضااا عِْاارَ لِ 

 [.17]األنعاَّا  َّخك حك جك

 :األسئ َلة
  ؟ ْاخلرق كاخليوط،ا  يقعالِ التَّ  جتاه بالواجِ  ما -1  
 .﴾ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي ﴿ اتعاىل قا  -2  
  ؟ اآلًة هذه تلَ لَ ناَ  ر الشِّ  يعَ وِ ناَ  ميِّ  ك -م

 ؟ حابةالاَّ  ِبا  َّ دَ استَ  هٍ وِ ناَ  ميِّ  عمى -ب

                                           
ْماا ًُناِْيا   (1) ِمان الشِّار  األكارب، مْ ًُنااك كِالَا  ِمان الشِّارِ  األ اَغر، ْك هذا َّليٌل عمى كِاِ  ِعِماِم الاَّاحابة بِالتَّوحياد 

 ْْي  َجوا  االسِتدالِ  عمى الشِِّرِ  األ َغر مبا نَاَلَ  ك األكرَبِ.
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 (1)س والعشرونرس الخام  الد  

 والت مائ م ىقَ باب ما جاء في الر  

ْيالتَّاا إىل ةٍ باَجاا ْهااو ،األمارا ِ  بعاا   يبُ ِاااتُ  احليااا  هااذه ك اانساانُ  ْىتَااًاَ  من ْعمياا  ،دا  دا
 . بالواجِ   كِالَ   مْ وحيدَ التَّ  ناكتُ  اليت مةالرَّ  األمور عن دعِ بتَ ًَْ  ،اتُ  هرَ شَ  مبا

 ى امَّ  ات  ِ رساو  ماع نكاا  منا  - عنا  ات رضي - ارياألنا يشِ بَ  ميب عن الاحَِّيُ ك -1
 مْ رٍ تَااَْ  نِماا  ا ّلََّ قِاا يٍ عِاابَ  ةِ بَااقاَ رَ  ك قاانيبِ ًاَ  ال من »االا رسااو  لَ ِْرَساا مساافاره بعاا  ك مْساامَّ  عمياا  الاا 
   .(2)« تعَ طِ قُ  إالا   ّلََّ قِ 

  معناها  الكلمة
 . هْغيِ  يِ عِ البَ  ةِ بَ قاَ رَ  ك قمَّ عَ ًاُ  ما  ّلََّ القِ 
 .  بِ  ىمَ رِ ًاُ  الذي  ِ وِ القَ  رُ تاَ َْ  رتَ الوَ 

 ر الدرس:عناص  

 : كٌ ر  ش   اآلفات   ع  ف  دَ ل   األوتار   يقل  ع  ت َ 
ْاِبِااا عماااى القااادم رتَ الاااوَ  قاااونعمِّ ًُ  اجلاهمياااة مهااال كاااان  نِيَ الَعااا عنذاااا ًااادْع  منَّااا مااانذم قااااَّاا اعتِ  مَّ

ْتار هذه عِ طِ قَ بِ  مْسمَّ  عمي  تا ى مَّ  بِّ النَّ  ِْمر ،(3) هْاملعارِ   ِاالِ   تُاإ الَ  بجِيا  ٌ رِ ِشا هاذا ألنَّ  ؛األ
 . سبحان  اتِ  بغيِ  قعمُّ التَّ  نمِ  ْي 

 

                                           
 مهدا  الدَّر ا (1)
 .مِائِ التَّ  يقِ عمِ تَ  مَ عِ حُ  طااِلبُ ال نيِّ باَ ًاُ  من -
 .ةيَّ ركِ الشِّ  يقِ عالِ متَّ لِ  ةا مَ ممثِ  طااِلبُ ال َّورِ ًُ  من -
 . ةيَّ ركِ الشِّ  يقِ عالِ التَّ  سبِ لُ  نمِ  طااِلبُ ال حيذر من -
ْاه (2)  (. 2115) برقم ْمسمم ،(3005) برقم البخاري ر
َِ تَ سِ تُ   ّلََّ القِ  كانت  إذا (3)  .دِ الفاسِ  قاَِّ االعتِ  َِّ دَ عَ لِ   بِ  بِ  ّْل ماَّكاللِّ    ياََّ مقِ لِ  لع
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 : ةركي  الش   عاليقالت   على أمثلة
ااا مْ ،(1) ةَّااادِ اجلمِ  يقعاااالِ كالتَّ ا  العاااني ًااادْع  منَّااا قااااَّاا اعتِ  اانساااان عماااى قعمَّاااًُ  ماااا -  مْ ر اتَِ

 .(2) قاءرِ  َ  عني مْ ْاب،الدَّ  بع  ماَِّ عِ 
اا مْ ةابَّااالدا  عمااى قعمَّااًُ  مااا -  نِماا  ِ ّلََّ كااالقِ ا  ق ِ الاارِّ  جيمااب مْ الاابّلءَ  عًاادَْ   منَّاا قاااَّاا اعتِ   ِ ارَ يا السَّ

 ةَمادِّ قَ مُ  ك عوَضاًُ  يٍ غِ َ ا ذاءٍ ِحا شاعل عماى كاان  ما مْ ة،يَ البالِ  برَ القِ  مْ وَّاء،السَّ  اخلرق مْ ،رٍ تَ َْ 
 .  ِ ارَ يا السَّ   رَ ِِّ ؤَ مُ  مْ

 ك ةَ َكااالربَ  حياالا  مْ ّلءَ الابَ  عًاادَْ   منَّا قاااَّاا اعتِ  ْيذِاا عوَضااًُ  مْ رِ املتَجا مْ ارالاادا  عماى قعمَّااًُ  ماا -
 عماى هااغيِ  مْ لا ٍ َغا رم ِ  مْ ب،ئِاذِ   مِ رَ  مْ  ،رَ َْاا  َْ ذِ َحا مْ القدمياة، ةيَّ ِضاالفِ  راهمكالدَّ ا  املعان

 . ات بغيِ  قمُّ عَ تاَ   ألنَّ  ؛ر الشِّ  نمِ  هذا ْكلُّ . عوهاْاضِ  دهقِ تَ عِ ًاَ  ما سبحَ 
ْهااااٍَّ  ْراءَ  يمٍ مِ َسااا لٍ ِقاااعَ  ذْ ًنسااااقُ  كياااف  ات ْسااابحان َِ  م  قمِّاااعَ ْياُ  ةمَاااباطِ  قااااَّاتْاعتِ  يااااالتٍ ْ

 .واهسِ  ربَّ  ال هو، إالا  إل  ال ،ارا الضا  اْعالنا  ْهو اتِ  بغيِ   بَ مِ قاَ 

 :األسئ َلة
  1-  ِِ  ا اليةالتا  الفراغات لمك
 ا ......................................................هي  ّلََّ القِ ( م)
 ا ......................................................  هو رتَ الوَ ( ب)

ْتاار عطِاقَ بِ  مْسمَّ  عمي  ات ى مَّ  ات رسو ُ  رممَ  -2   ْنِقاًعتَ  ةيَّامِ اجلاهِ  مهال كاان  الايت األ  د
  ذلك. لمِّ عَ  ،اآلْاتِ  نمِ  مذُ ُِ اِ عِ تاَ  مَّنا

َِّ  ك ةسااااالَ رِ  بكتُاااااُ  -3    مِااااائِ التَّ  نِماااا شاااايئاا  قمَّااااعَ تاَ  نِماااا إىل ذاااااذُ وجِّ تُ  رمسااااطُ  ةّلثَااااثَ  حااااد
 . ةركيَّ الشِّ 

.

                                           
َِ التَّ  عِ ضِ وَ لِ  اا دا جِ  ي ِ غِ  َ  ةيبَ قِ حَ  شعل عمى تعون ما ْهي (1)  .ْيذا ةِي
 .العنيَ  َُّّ رُ تاَ  مَّنا ر الشِّ  مهل ًلعم األ رق ونالمَّ بِ  إنسانٍ  نِيِ عَ لِ  مٌ رسِ  هي (2)
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 (1)ادس والعشرون رس الس  الد  

 ممائ  قى والت  تابع: باب ما جاء في الر  

ْالتَّ الرُّ  إنَّ  »ًقااو ا قااا ا مسعاات رسااو  ات  عاان اباان مسااعوَّ  -2 ْالتاِّ مَ ِااائِ قااى،   ةَ لَااوَ ، 
َّ «  ٌ رِ شِ  ْمبو َّا ْاه ممحد   .(2) ر

الَّ ِماامَّااعَ ًاُ  ءٌ يِ ما َشااِااائِ التَّ  ْياا   صَ َِّ ن القاارآن، ْاارَ اق ِماامَّاان العااني، لعاان إذا كاااان املعَ ق عمااى األ
ْبعضذم   ًاُ (3) مفبع  السَّ  جيعَ ِِّ رَ ،   .عن ، منذم ابن مسعوَّ  يِّ ن املنذِ م  مِ ص ْي ، 
َِّ قااىا هااي الاايت تُ ْالرُّ  االائِ ى الَعااساا َِ االيل مااا ِااّل ِماامناا  الاادَّ  صَّ م، ْ اار ، ْقااد رَ ن الشِّ ْياا   صَ َِّ

ْسمَّ رسو  ات  مَّ  ْاحلِة.م مِ ى ات عمي    ن العني 
  .متِ إىل امرَ  لَ جُ ْالرَّ ذا، جِ ِْ إىل  َ  ب املرم َ بِّ   حيَُ ِون منَّ   ًلعُ ونَ عُ اناَ ء ًَ يِ شَ  اةلَ وَ ْالتاِّ 

 فردات:عاني المُ مَ 
 معناها الكلمة

 عن  رِّ الضا  عِ ِْ رَ لِ  م اليت ًُقرم ِبا عمى املًر ِ لائِ هي العَ  قىالرُّ 

 رس:ر الد  عناص  

 رك:الش   كار  على إن   -رضي الل عنهم  -حابة الص   صُ ر  ح  
اطاا، يِ َِ   ِ تِ جَ ِْ  َ  قِ نُ ك عُ  رمى عبدات بن مسعوَّ  َِ يل ْيا ،  ط رُقايَ يِ ْسِهلا عنا ، ْقالاتا 

 َِ ْقا ا منتم آ  عبدعَ طَ ه ث قَ ذَ ِْ  إنَّ  »ار ، ث ساق حدًث الرساو  ياء عن الشِّ ات ألغنِ   ، 

                                           
 مهدا  الدَّر ا (1)

ْالتاَِّوَلة. -   من حيذار الطااِلُب ِمن الرُّقى الشِّركيَّة 
ْاملِنوعة. -  ْعة   من ًُاَفرِّق الطااِلُب بني الرُّقى املشر
ْالسُّنَّة النَّبِوَّة.من  -  مة عمى القرآن  ِِ  ًُناِقش الطااِلُب ُحِعَم التَِّائِم املشَت

ْاه ممحد ) (2) َّ برقم )1/381ر ْمبو َّا  ،)3883.) 
ْتاِبِعيِذم. (3) ْالتاابعني  ُْن املفضََّمة ِمن الاَّحابَِة   السََّمفا هم الُقر
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ْالتَّ الرُّ  ْالتاِّ ِاائِ قاى،  ْكنات مِتَ (1)  ُ ذِ ِقا  تاَ ِياْقالات لا ا لقاد كانات عَ . «  ٌ رِ ة ِشالَاوَ م،  إىل  (2)قمِا، 
ا ت، ْقاا  عبادنَ عَ ى َساقَايذاا، ْا ذا رَ رقِ ًَ  يِّ ذوَِّ اليَ  ّلنٍ ُْ  اا ذلاك عَ اتا إمنَّ اَِ  (3) ذاُساخَ نِ ًاَ  يطانِ ل الشَّ
ب مذِها »ًقاو ا من تقويل كِا كاان رساو  ات  يكِ عفِ عنذا، إمنا كان ًَ  قيتذا كفَّ ، ْ ذا رَ هِ دِ يَ بِ 

ْاشِ ا ِ النا  بَّ رَ   َ ِِ البَ   .(4)« ِاا قَ ر سَ غاَِّ ال ًُ  ، َ فاؤُ  شِ إالا  فاءَ ال شِ  ،اكِف منت الشا ، 
 قى:تعريف الر  

ْتُ قَااااالرُّ  َِّ ىا  ْهااااي مااااا ًاُ لائِ ى الَعااااساااا ْتنقَ  رِّ الضااااا عِ ِْاااارَ لِ  ِبااااا عمااااى اانسااااانِ  مُ رَ ِقاااام،  م إىل ِسااااعناااا ، 
 قسِنيا
ْعَ ة مَ يَ قاِ رُ  -1 ْهي ما تاَ شر طٍ ة شُ ّلثَ رت ْيذا ثَ َّ وَ ةا   ْهيا ،ْر
ْعَ  ةٍ يَ عِ َِّ َِ من تعون بِ  -م ْالسُّ ن ل كوَّنا مِ ْاألْضَ  ،ةمشر  ة.نَّ العتاب 

 املعىن. ةِ فذومَ مَ  ةٍ غَ مُ مْ بِ  ،ةيَّ بِ غة العرَ المُّ من تعون بِ  -ب
ْمنَّ بٌ بَ ا سَ مَّنَّ  دَ قِ تَ عِ من ًاَ  -ج  .اتِ  دِ يَ بِ  رَّ ْالضا  عَ فِ الناَّ  ، 

 ب  املًر .رَ شِ ًَْ  باشر  مْ ًُقرم ك ماءٍ مُ  عمى املًر ِ  ثِ فِ الناَّ ْقد تعون بِ 
ياااااء، مْ ة، مْ األنبِ َعاااااملّلئِ  دعاءِ ، َكاااااتِ  غاااايِ  عاااااءِ ل عمااااى َُّ ِِ تَ ِشااااتَ ةا كاااااليت ة منوَعاااايَااااقاِ رُ  -2

ْإن كانات طّلِسامكارَب   ٌ رِ ب، مْ غاي ذلاك. ْذاذا ِشاياطني، مْ العواِكااحلني، مْ الشَّاالاا  م مْ ، 
  .رِ إىل الشِّ  رُّ ألَّنا جتُ  ؛عناها ْذي منوعة مًضاا   مَ عرَ ممساء ال ًُ 

 م:مائ  أقسام الت  
الَّ لِ مَّ عَ ًاُ  ءٌ يِ ما شَ ِائِ التَّ  ْتنقسم إىل قِ  عِ ِْ دَ ق عمى األ َِ العني.   انِي س
ْاألَّعية النَّ مَ ِِ م املشتَ ِائِ التَّ  -1 ابوَّاة عمى القرآن  َِ  ، مْ ِقانُ ّلا عماى عُ كاامِ   ق القارآنَ مِّاعَ ن ًاُ ةا ك

ْالاَّ يِّ رسِ نة، مْ آًة العُ يَّ عَ وراا مُ سُ   اة مسبابٍ ّلثَ ثَ   ال جيو  لِ حيُ منَّ . 
ْالتَّ الرُّ  إنَّ  » بويِّ ذي ك احلدًث النَّ ِوَّ النَّ عُ  -م ْالتاِّ مَ ِائِ قى،   .«  ٌ رِ شِ  ةَ لَ وَ ، 

 ر .ق ما هو شِ مَّ  ًُاعَ ّلا ئَ ة لِ ًعَ رِ الذِّ  دُّ سَ  -ب

                                           
ْالَقذى ِمن الَوَجع. (1)  َترمي باملاء 
ْم (2)  ِجيء.مذَهب 
 ًَِطَعُنذا. (3)
ْاه ممحد ) (4) َّ برقم )1/381ر ْمبو َّا  ،)3883.) 
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 عميذا. َِّ وِ مْ الناَّ  اخلّلءِ  ِو ِ عند َُّ  ذانِ تِ ّلمِ ة لِ رضَ ا عُ ألَّنَّ  -ج
ْاألَّعيااااة النَّ ِااااائِ التَّ  -2 ْهااااي مااااا ًعااااون ْيذااااا اسااااتِ َّاااابوِ م الاااايت بغااااي القاااارآن  ة بغااااي ات،  عانَ ةا 
ْاألنبياااء، مْ تَ كاالسااتِ  ااعمِ عانة باملّلئعااة  َِ ع ِْااع مْ ََّ ِفااالناَّ  بِ ماااَّ، مْ غااي ذلااك جلِماار ات مْ عِ يااق 

ْهااي ِشاارِّ الضااا ْحاادَ إالا  رِّ مضاااف لِ   ال كاِشااألنَّاا ؛ ٌ رِ .  ْهااي املااراَّ  ك قولاا   ات  قااى، الرُّ  إنَّ  »اه، 
 .«  ٌ رِ ة، شِ لَ وَ ْالتاِّ ، مَ ِائِ ْالتَّ 

 ة:لَ وَ الت   
َِّ جِ ِْ لَ لِ  ْاملرم َ   ِ المرمتِ  لَ جُ ب الرَّ   ًُقرِّ حر ًلعِون منَّ ن السِّ مِ  هٌ وِ هي ناَ  ًْس  ف(.طِ ى )العَ ذا، 

قاى، الرُّ  إنَّ  »اات تعااىل، قاا   ن غايِ ِما ضر   عِ ِْ مْ ََّ  عٍ فِ ناَ  بِ مِ ن جَ   مِ بِ  راَُّ ِا ًُ لِ   ٌ رِ ْهي شِ 
 .«  رِ ة، شِ لَ وَ ْالتاِّ ، مَ ِائِ ْالتَّ 

 :األسئ َلة
ااوَ تاَ ًاَ  -1    عنااد قولاا  املشاارْه عاءَ الاادُّ  ذكااراُ . األحااوا ِ  جيااع ك عاءالاادُّ بِ  اتِ  إىل ماملساامِ   جَّ
 . املر 

طٌ  ةيَّ رعِ الشَّ  ةِ يَ قاِ مرُّ لِ  -2    . رهااذكُ  ،شْر
 ( ب) العِوَّ ك عمي   ُّ دُ ًَ  مبا( م) العِوَّ ك تعًرفٍ  كلَّ   ل ِ  -3  

 ( ب) ( م)
الَّ عمى قمَّ عَ ًاُ  يءشَ   ةيَ قاِ الرُّ   العني عِْ دَ لِ  األ
َِ ِِ التَّ   ذاجِ ِْ لَ لِ  ةَ ْجَ ْاللَّ   تِ جَ ِْ لَ لِ  ْجَ اللَّ  برِّ قَ ًاُ   منَّ  ًلعِون حرالسِّ  نمِ  هٌ وِ ناَ   ةي

 ةلَ وَ التاِّ   عن  رِّ الضا  عِ ِْ رَ لِ  املًر  عمى ِبا قرمًُ  اليت لائمالعَ 
  ؟ ةُ املِنوعَ  قيةُ الرُّ  ما -4  
 . ةَّ وِ بَ النَّ  ْاألَّعية القرآن عمى ةمَ ِِ املشتَ  مِائِ التَّ  يقِ عمِ تَ  عن ذيالنَّ  ةِ َِ عِ حِ  ُضِّ َْ  -5  
 . ذلك لمِّ عَ .  ٌ رِ شِ  َلةوَ التاِّ  -6  
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 (1)ابع والعشرون رس الس  الد  

 ممائ  قى والت  تابع: باب ما جاء في الر  

وعااااااااا -3 ْاه ممحااااااد «.  إلياااااا  لَ ِكااااااق شاااااايئاا ُْ مَّااااااعَ ن تاَ َماااااا »ْعاااااان عبااااااد ات باااااان ععاااااايم مْر ]ر
 .(2)ْالتمذي[

ًْفاااع قاااا ا قاااا  يل رساااو  ات  -4 ْى ممحاااد عااان ر  طاااو ُ تَ  احلياااا َ  ع! لعااالَّ ًِفاااَْ ًاااا رُ ا » ْر
 ، ْااا نَّ مٍ مِااامْ عَ  ةٍ َّابَّااا ياااعِ جِ رَ ى بِ جَ نِ تاَ راا، مْ اِساااتَاااَْ  دَ مَّاااقَ  ، مْ تاَ تَاااحليَ  دَ َقااان عَ َمااا منَّ  ا َ الناااا ك، ْاااِِربِ بِااا

 َِّ  .(3)« من  يءٌ رِ داا بَ  

 فردات:عاني المُ مَ 
 معناها الكلمة

ب ِماااااا قيااااال معنااااااها ماااااا ًفعمونَاااااةِ يَاااااحِ المِّ  دُ ِقاااااعَ   تَ يَ حلِِ  دَ قَ عَ  ذاااااا مِ تِ ن ْاَ   ك احلاااااْر
 اا ربُّ عَ ها تَ دِ قِ ْعَ 

 نِيِ ن العَ ة مِ قاًَ موِ لِ   ِ تِ َّابَّ  قِ نُ  ، مْ عُ قِ نُ ك عُ   ا ّلََّ ر قِ تَ الوَ  لَ عَ جَ  راا تَ د َْ مَّ قَ تاَ 
ى نجَ تَ اِسااااااااااااااااا

 ةٍ َّابَّ  يعِ جِ رَ بِ 
 ةِ ابَّ الدا  ثِ ِْ رَ بِ  نِيِ يمَ بِ ن السَّ مِ  جَ م ا  اخلاِر 

 :رس  الد   رُ عناص  
 :ماد على الل  االعت   ةُ رَ مَ ثَ 
ْمنل َ بِ  قَ ن تعمَّ مَ  ْالِ   بِ جَ وائِ حَ  ات  َْْاا َِ جَ تَ  ،  ًَْ رَ ِمامَ   َ وَّ إلي ،   لَّ لا  ُكا رَّ َساه إليا  كفااه سابحان ، 

                                           
 مهدا  الدَّر ا (1)

ُطوَر  التاََّعمُِّق ِبغِي اِت. -  ُِ  من ًُابَانيِّ الطااِلُب 
ْحَده. -   من حيثَّ الطااِلب عمى التاَّوَكُّل عمى اِت 
 من حيذر الطااِلُب ِمن معِاِ  اجلاِهِميَّة. - 

ْاه (2) ْالتمذي برقم )4/310ممحد ) ر  ،)2072.) 
ْاه ممحد ) (3)  (.4/108ر
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ْتعاىلا سِ عَ  ْهذا التوكل الواجب  [،3]الطّلقا  َّجب هئ مئ خئ حئ جئ  ُّٱي، قا  سبحان  
ْعة.  ال ًناك األِذ باألسباب املشر

ك، قااااا  مَااااْهَ  رَ ِسااااإلياااا ، ْخَ    اتُ مَااااْكَّ  رِّ الضااااا عَ ِْاااامْ ََّ  فااااعَ و مناااا  النَّ ًرُجاااا اتِ  ق بغاااايِ ن تعمَّااااَْماااا
ْتِ مِ العَ  عِ وامِ ن جَ مِ ْهذا احلدًث . « إلي  لَ كِ ئاا ُْ يِ ق شَ ن تعمَّ مَ »ا َِّ م الذي ُم  .د ي   

 ة:ي  ل  الجاه   ن أعمال  م   ر  ذَ الحَ  جوبُ وُ 
ااعُ  و ُ يطُ   َسااعاااا منَّااًفِ َْ رُ   بُّ مِاارب النَّاا   ت بِاا(، ْقااد طالَاا  وَّ بُاااالنُّ  ن معااّلَِّ ِماا مٌ مَااْهااذا عَ  ره )ُِ
ْممرَ   اتايا إحدى هذه املنذِ  لَ عَ ن ْاَ مَّ  يءٌ رِ   بَ منَّ  ا َ  النا من َيرب  ه احليا ، 

 . ٌَّ  رَّ  رٌ مِ مَ  ْهذا ،اا ربُّ عَ تَ  ةيَّ مِ اجلاهِ  مهلُ  لًفعَ  كِا  ةِ يَ حِ المِّ  دقِ عَ  -1
 ْهاااذا ،هَ ْاملعاااارِ  العااانيَ  عًااادَْ   منَّااا ِااااا عِ  َ  ةِ ابَّاااالدا  قِ نُاااعُ  ك مْ ،قِ نُاااالعُ  ك  ا ّلََّ قِااا رِ تَ الاااوَ  لِعاااجَ  -2

 .ات غيِ  نمِ  رِّ الضا  عِ ِْ ََّ  عِ فِ الناَّ  بِ مِ جَ  قاَّاعتِ  نمِ  ْي  ِالِ   ٌ رِ شِ 
 فٌ مَااااعَ  ثَ ِْ ْالاااارَّ  ،نِّ اجلِاااا طعاااااَُّ  مَ مِااااالعَ  ألنَّ  ؛َّ اااارَّ  ْهااااذا ،مِ مِااااالعَ  مْ ْثِ الرَّ بِاااا نجاءاالسااااتِ  -3

 . مْاِبِِ دَ لِ 
اا ياادعِ الوَ  نِماا ْيذااا ََّ رَ َْ  ِااالِ  نوبالااذُّ  ربااائِ كَ   نِماا ابقةالسااا اتيااااملنذِ  ْهااذه اا ْاا نَّ  ) ًددِ الشَّ َِّ  داا  

 . ْيذا قوهالوُ  نمِ  راا ذِ حَ  ًعون من املسمم ْعمى(.  من  يءٌ رِ بَ 

 :األسئ َلة
 ا اليةالتا  املفرَّاتِ  عىنمَ  بنيِّ  -1  
 .  تَ يَ حلِِ  دَ قَ عَ  -م

 .راا تَ َْ  دمَّ قَ تاَ  -ب
 . ذلك  َ مثرَ  رذكُ اُ . عمي  لوكَّ تَ ًْاَ   ،بِ   جَ وائِ حَ  ل نِ ًْاُ  ه،دَ حِ َْ  باتِ  قمَّ عَ تاَ ًاَ  املؤمن -2  
 ا لمِّ عَ  -3  
 .  ٌ رِ شِ  نِيِ العَ  نمِ  ةقاًَ موِ لِ  رتَ الوَ  تعميق -م

 . ممِ العَ  مْ ثِْ الرَّ بِ  نجاءِ االستِ  ًرم -ب
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 (1)شرون امن والع  رس الث  الد  
 ممائ  قى والت  تابع باب ما جاء في الر  

ااطَاان قَ َماا »قااا ا ي بَااْعاان سااعيد باان جُ  -5 َِ ْاه«  ةٍ بَااقاَ   رَ دِ عِااكااان كِ   ن إنسااانٍ ِماا ةا ع متي  ]ر
 .(3)« القرآنِ  ْغيِ  ن القرآنِ ذا، مِ كمَّ   مَ ِائِ ون التَّ هُ عرَ كانوا ًَ  »ْل  عن إبراهيم قا ا .(2)ْكيع[

 فردات:عاني المُ مَ 
 عناهامَ  ةمَ ل  الكَ 

 ةا بَ قاَ رَ  قَ ن معتَ مَ  وابِ ل ثَ ثِ كان ل  مِ  ةٍ بَ قاَ رَ   ِ دِ عِ كَ 
 حرم.العراهة هناا التَّ املقاوَّ بِ  ًعرهون

 :رس  ر الد  ناص  عَ 
ْالتَّ ُِ نا ُ عمى التَّ  ِ   بِ ًن ااسّلمي مَ الدِّ  ْنِ ،  ْاألمارِ ْالتَّ  عمى الاربِّ  عا ْالناَّ املعْر ِ بِا قاوى،   يِ ِذا، 

ااامَّاااه قاااد عَ غااايَ  م منَّ . ْااا ذا رمى املسااامِ (4)« ةيحَ ِااااًن النَّ الااادِّ  »اعااان املنعااار. قاااا   َِ عميااا   ةا ق متي
ًْعاااون ذلاااك باااةٍ بَاااقاَ رَ  قَ ِتااا  عِ دِ ِعاااالاااذي ًاَ  رِ ِجااان األَ جاااى لااا  ِمااارِ ِاااا ًاُ ذاااا لِ ًمَ لِ ي من ًُ غِاااْينبَ  اليت هاااي ، 

 .قاقِ ْالشِّ  ةِ عَ ي إىل املنا َ َِّّ ؤَ ًاُ  فَ نِ العُ  ألنَّ  محسن؛
اا  ُ ِجااَْْ  ااِِ التَّ  عِ طِاابااني قَ   ِ بَ الشَّ َِ ااا منَّااةِ بَااقاَ الرَّ  قِ ِتااْعِ  ةِ ي َِ ن   ِمااَقااتاَ ْقااد معِ  إنسااانٍ ن ِماا ةا   إذا قطااع متي

َِ ن النا مِ   ُ عَّ فَ ، ْاَ  ِ رِ الشِّ   .قِّ ن الرِّ إنساناا مِ  قَ ن معتَ ار، ْعان ك

 :يد  وح  الت   ة  مايَ على ح   ف  لَ الس   صُ ر  ح  
                                           

 مهدا  الدَّر ا (1)
َِ ِِ التَّ  عِ طِ قَ  لَ ضِ َْ   الطااِلبُ نيِّ باَ من ًاُ  -  ة.ي
 .  يدَ قِ العَ بِ  ةمَّ املخِ  األعِا ِ  نمِ  طااِلبُ ال حيذر من -
ْعَ  ْاألذكارِ  ةِ يَ األَّعِ  ظِ بفِ   ُ نفسَ  مُ مِّ عَ تاَ ُِ اال نَ اِّ من حيَُ  -  .ةِ املشر
ْاه ابن ميب شيبة ك املانف برقم ) (2)  (.3514ر
ْقول  )كانوا( املراَّ ِبم م حاب عبد ات بن مسعوَّ 3518املرجع السابق برقم ) (3) ْإبراهيم بن ًًلد النَّخعي،   ،) 

 ْهم ِمن كبار التاابعني.
ْاه مسمم برقم ) (4)  (.55ر
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اا لقااد حاار َ  اا احل عمااى ساادِّ ف الاااامَ السَّ ْلااو  ذااا حااَّتَّ م كمِّ ِااائِ التَّ  يااقَ ر ، ِْنعااوا تعمِ مبااواب الشِّ  
َْساوحِ متَّ لِ  ةا اًَامِح  ن القاارآنِما ةا كانات معتوبَاا ْحِ اا ألبااواب الشِّادا يااد،  ذااان. تِ ن االمِ مقارآن ِمااماااا لِ فِ ر ، 

ْتعاىل   ًُ  اتَ  ْ نَّ  ْر لِ ارات، مْ عمى الاُّ يا   ك البيوت، مْ السَّ يقِ مِ عِ تاَ لِ  رآنَ القُ   ِ نلِ سبحان     رُّ باَ متَّ د
ااا  ًناااة )ملِّ بااا  مْ لِ  َِ ، مْ ساااور يِّ رِسااااحلماااي املعتاااوب عميذاااا آًاااة العُ ة، مْ يَّااابِ هَ د الذَّ ّلئِاااس القَ ن ًمااابَ ك

اا (، املعااوذات مْ غيهااا ااْالعَ  هِ رِ بُّ دَ تَاا  ساابحان  لِ لَااا منلَ ْإمنَّ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ . قااا  تعاااىلا بِاا لِ َِ

 [.29] ا  َّ نئ مئ

 : واآلفات   رور  الش   نم   هسَ ف  ن َ  مسل  المُ  ينُ ص  ح  تَ 
ْرالشُّا نِما  نفَسا نحياِّا من املسمم عمى  ًقوهلاا نَما عتنَفا الايت (1)  ََّ الاوارِ  باألذكاار ْاآلْاات ر

 ا ذلك نْمِ  ،نيٍ قِ ًَْ  لٍ كُّ َو تاَ   ِ وَّ ْقاُ  ،ْإِّل ٍ  ،قٍ دِ اِ بِ 
 ْذاو ةٍ جاَعا ك َُ بِ الاُّا ى امَّ  نَما »امْسامَّ  عميا  ات ى امَّ  قا  ،جاعة ك رجِ الفَ   ّل  -1

   .(2)« احلدًث...  اتِ  ةِ مَّ ذِ  ك
 . ْاملساء باحِ الاَّ  ك ثّلثاا  تنيذَ ْاملعوِّ  ااِّل  سور   قراءَ  -2
 .ْاملساء باحالاَّ  ك يا العرسِ  آًة قراء  -3
 . املساء ك البقر  سور  واتيمَِ  قراء  -4
اا ْهااو ِاءالسَّاا ك ال األر  ك ءٌ يِ َشاا امساا  مااع رُّ ُضااًَ  ال الااذي ات بساام )اقااو  -5  ِيعالسَّ
  .ْاملساء باحالاَّ  ك ثّلثاا   (3)( العميم
 . ْاملساء باحالاَّ  ك ثّلثاا  (4)( قَ مَ َِ  ما رِّ شَ  نمِ  اتاما التا  ات ِاتمِ بعَ  معوذ )اقو  -6

االِ  ةيَااالواهِ  األساابابَ  بنِااجيتَ  ه،ْحادَ  بااات  قمبَاا قَ مِّااعَ ًاَ  من املساامم عمااى بْالواِجا  كماابس  ،فاءمشِّ
 . هرُّ ضُ تَ  بل  عُ فَ ناِ تاَ  ال ْ َّنا ة،يَّ ركِ الشِّ  مِائِ ْالتَّ  قىْالرُّ  ْاحلمقة، اخليط

                                           
ل لمشاايخ " األِيااار ًفااة"  كتيااب  إىل جااوهالرُّ  لّلسااتلاَّ  (1)  لشاايخ " بيِّااالطَّ  العماام"  مْ ،-ات رمحاا  - بااا  باان عباادالعًل

 .تيِية ابن ااسّلَّ
ْاه (2)  ياااابِ غِ التَّ   ااااحيُ ك األلبااااين ح ْ ااااحَّ  ،حيُالاَّااا رجااااا  ْرجالااا  ،بعاااار  ميب حااادًث نِماااا ْالطااارباين ماجاااا  ابااان ر

 (.1/316) هيبْالتَّ 
ْاه (3)  .(3869) برقم ماج  ابن ر
ْاه  (4)  ،(2708) برقم مسمم ر
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 :األسئ َلة
اا عطَااقَ  نَماا رِ مَجاا - ات رمحاا  - جبااي باان سااعيد  شاابَّ  -1   َِ  نَماا رِ مِجاا مثاال إنسااان نِماا ةا متي

  ؟ بينذِا  بَ الشَّ   جِ َْ  ِْا ،ةا بَ قاَ رَ  قَ معتَ 
 . ذلك لمِّ عَ . القرآن نمِ  معتوبة كانت  ْلو ذاكمِّ   مِائِ التَّ  يقَ عمِ تَ  فُ مَ السَّ  عَ نَ مَ  -2  
ْرالشُّ  نمِ   نفسَ  ماملسمِ  نحياِّ  -3    ا منذا ،ِمورٍ بِ  ْاآلْاتِ  ر
 ا......................سور  قراء  -م

  .......ا ..............آًة قراء  -ب
 ا ........................ قو  -ج
 . ابقالسا  الباب نمِ  مِائِ متَّ لِ  مذِ تِ ْإ الَ  مهِ ًرِ ًْذِ  فِ مَ السَّ  يذِ ناَ لِ  داا شاهِ  اذكر -4  
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 (1)اسع والعشرون رس الت  الد  
 (2) ماه  ، ونحو  ر  جَ أو حَ  ة  رَ جَ شَ ب   كَ ر  ب َ ن ت َ مَ  :باب

 يادَ وحِ ناك التَّ ًُ   ٌ رِ شِ  هِ ن غيِ ذا مِ بُ مَ ْطَ  ،ارا ع الضا اِْ ه ْذو النا دَ حِ َْ  ن اتِ مِ  بَ مَ طِ ب من تُ ة جيِ كَ الرَب 
  .ن ذلك كمِّ ر مِ ْعمينا احلذَ  ،بَ   الواجِ مْ كِالَ 
 [.20-19]النجما  َّ مت خت حت  جت هب مب خب حب ُّٱقا  ات تعاىلا  -1

 فردات:عاني المُ مَ 
 عناهامَ  ةمَ ل  الكَ 
ْالربَ كَ ب الرَب مَ هو طَ   رُّ باَ التَّ    .تُ رَ ثاِ ْكَ  اخليِ  ْاَُّ ة هيا ََّ كَ ة، 

ا ،محااجا لِ  ًقَ وِ السَّا تُّ مُاًاَ  كاان  لٍ ُجارَ لِ  اسمٌ ا قيل تالّلا  ِا عماى  واُفاعَ عَ  ماات اْم
ْقيلا اسِ هِ قربِ  َّنا ك الطا بُ عِ كانوا ًاَ    ٍ رَ خِ اَ لِ  مٌ .   ف.ائِ د

ْالطا عَّ بني مَ  ْمستارٌ  ناءٌ ل عميذا بِ ر  مَسُر ُجعِ جَ شَ  ىلا العُ   ف.ائِ ة 
ْاملدًنة.م بني معَّ نَ  َ  نا مَ   ة 

ْباطِ رَ جائِ  يلىضِ   ة.مَ   

 :رس  الد   رُ عناص  
 انِي َِ سِ   إىل قِ رُّ باَ م التَّ سِ نقَ ا ًَ  ِ ربُّ مقساَّ التَّ 

ْهو الِ شرْهٌ مَ   ٌ رُّ باَ تاَ  -1 َّ لَ ِمامااء  َ  بِ رِ ، كُشا ٌ باارَ   مُ ره منَّاالشَّابِ  مَ ُعمِا ءٍ يِ ن َشاِما ةِ َكاَر الباَ  ِا ُ تِ ا 
ْك(3)«  مٍ طُعِ  ا طعاَُّ ة، إَّنَّ كَ باَر إَّنا مُ  »افاء قا  مشِّ مباا لِ طَ  ْاًةا ،  ْشِ عِ َّ طعاَّ طُ لَ مِ  َ  »ر فاء م، 

                                           
 مهدا  الدَّر ا (1)

 من ًُابَانيِّ الطااِلُب معىن التَّبَارُّ . - 
نوِه. -  ِِ ْامل  من ًُاَفرِّق الطااِلُب بني التَّبَارُِّ  املشرِْه 
ْاأل ناَّ. -   من ًنقد الطااِلُب ِِْعَل املشرِكني ك طََمِبِذم الرَبَكة ِمن األحجاِر 

 ْاحَلَجر ِمن قَارِبٍ، مْ بُاِقَعٍة، مْ مَثٍَر، مْ غِي ذلك.ما مشب  الشََّجَر   (2)
ْاه مسمم بارقم )( 3) ْغايهم مااء  مالَّ ملقاِ اد خمتمفاة، كاالِعِمِم الناااْع، مْ 2473ر ْقاد شارب جاعاة ِمان كباار العمِااء   ،)

ًِنيَّااة  حنااو ذلااك ِماان املناااِْع الدِّ نَيوَّااة َْتَحاَّااَل هلاام مااا ناَااَوِْه ِحِفااظ احلااِدًث، مْ لّلسِتِشاافاء ِماان بعاا  األماارا ،  ْالدُّ
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 .(1)«  مقِ سُ 
ْهو التِ ربُّ تَ  -2   اُِ عِ ْحُ  ،ره  الشَّ ن بِ ْيِا   ًِذَ  ةِ كَ الربَ  ِا ُ   منوها 
 باورِ مْ قُ  مْ األحجاارِ    باألشاجارِ رَّ بَااًتَ  ، كِانَ  ِ ذاتِ بِ  ةَ كَ ُ الربَ مينَ  ءَ يِ هذا الشَّ  د منَّ قَ إن اعتاَ  -م
 .مكرَب   ٌ رِ ْذلك شِ  ضر   عِ ِْ مْ ََّ  عٍ فِ ناَ  بِ مَ طَ احلني لِ الاا 

ا  ن اتِ ة ِماَكاَر الباَ  حلااو ِ  بٌ بَ َسا يءَ هذا الشَّ  د منَّ قَ إن اعتاَ  -ب َِ اَِ تَ ن ًاَ ك إباراهيم مْ ُ مبقااَّ ِ سَّ
اااهااذا العَ  د منَّ َقاااا إن اعتاَ ر. ممااام اااغَ   ٌ رِ احلني ْاااذلك ِشاابالاااا  ٌَّ ْذاااو  ااارَّ    إىل اتِ ب بِاارَّ َقاااا ًُاتاَ ل ماااَِ

 . ِ رِ إىل الشِّ  ةٌ يمَ سِ َْْ 

 :ينَ شرك  لمُ ل   يخ الل  وب  تَ 
ِِ عِمااعمااى تَ  املشااركنيَ  خ اتُ بِّ وَ ًاُا ْالُعااالاّلا  ذم هلااذه األ ااناَّ )ي ْمَ لا ت  ْهااي ِماا نااا ى  ر ن مشااذَ (، 
ْقااد كااانوا ًطمُ يَّاامِ م األ ااناَّ ك  ماان اجلاهِ ْمعمَاا الَِّ ذِ هلاام ك منفِساا  َ بااون منذااا من تبااارِ ة،  ْم م ِهاام 
ْن اتِ ْها مِ دُ بَ ألَّنم عَ  ؛األكرَب   َ رِ الشِّ  نيَ شركِ ِبذا مُ م، ْعانوا ْممواهلِ  ْماا كتَ َر باوا باَ مَ حني طَ  ن َّ ذاا، 

ْهااااٌَّ هاااي إالا  ال تَ ال تنَفااا ْمحجاااارٍ  َّ مشاااجارٍ هلاااا، ْذاااي جمااارَّ  ةَ يَقاااقِ موهاااا ال حَ ختيَّ   م ، قاااا  ات را ُضاااع 
 حق مف خف حف جف مغ جغمع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس خس ٱُّٱتعااااااااااااىلا 

 [.23]النجما  َّ  جل مك لك خك حك  جكمق
ْاألشجارِ القبورِ بِ   ِ رُّ باَ ن التَّ شب إىل ااسّلَّ مسِ تَ نِ ن ًاَ ْما حيال مَّ  ْاألحجارِ ،  ا داا مَّنَّ قِ تَ عِ مُ  ، 

   إالا بَاامِ قاَ  قَ مِّااعَ م من ال ًاُ ب عمااى املساامِ املشااركني هااذا، ْالواِجاا  ِ رُّ بَاااتاَ  سِ نِ ن ِجااْذااو ِماا رُّ ُضااع مْ تَ َفااناِ تاَ 
ْمن ال ًاَ ْحدَ  باتِ  اهِ غايِ ق بِ مَّ عَ تاَ ه،  َِ َْماِذامِ عِ م ك ِْ ذُ ذلاك ْقاد شااِبَ  لَ َعان ْاَ ، ْ ْذاو  ٍَّ وِ َقا  بِ بَّ َشان تَ م، 

 منذم.

 

 :األسئ َلة
   ْيِا ًِيتا  بِ ذكر املعرَّ ا اُ 1 

                                                                                                                            
ْه بَِتوِْيِق اِت تعاىل مع ِ حَِّة نِيَِّة شارِِب .  َْقاد

ْاه البلار، كشف األستار )( 1)  (.1170(، برقم )2/47ر
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ْهي ََّ كَ َر الباَ  بُ مَ ( طَ   000000000000000) -م   .تُ رَ ثاِ ْكَ  اخليِ  ْاَُّ ة، 
  .بارَ   مُ ره منَّ الشَّ بِ  مَ مِ عُ  ءٍ يِ ن شَ مِ  ةكَ ِا  الربَ ( التِ   000000000000000) -ب
 ره.  الشَّ ن بِ ة ْيِا   ًِذَ كَ الربَ  ِا ُ ( التِ   000000000000000) -ج
 [.20-19]النجما  َّ مت خت حت  جت هب مب خب حب ُّٱا قا  تعاىلا 2 
 ؟ نا ، مَ ىلا ت، العُ اليةا الّلا ما معىن املفرَّات التا  -م

 ؟ جارْاألحِ  األشجارِ بِ   ِ رُّ باَ التَّ  مُ عِ ما حُ  -ب
ْتاَ   مَ رُّ باَ الية إىلا تاَ ف األمثمة التا نِّ ا  َ 3  ْ  التا رُّ باَ شرْه،   ايلا  منوه ك اجلد

 منوهٌ   ٌ رُّ باَ تاَ  شرْهٌ مَ   ٌ رُّ باَ تاَ  األمثلة
ْمَ بَ عِ العَ ُ بِ سُّ َِ التَّ  -1    ِا.كاا ِبِ رُّ باَ إبراهيم تاَ  قاَِّ ة 
   احلني.الاا  بورِ ة قُ بَ رِ تاُ   بِ ربُّ التَّ  -2
ْاعتِ حِ يم غار عمِ تَ  -3     .تِ كَ َر باَ  قاَُّ راء، 
   فاء.مشِّ باا لِ مَ َّ طَ لَ مِ ن ماء  َ رب مِ الشُّ  -4
   (. ةًنَ   املدِ وَ جِ عَ  )  ِ وَ جِ العَ  رِ متَِ  لُ كِ مَ  -5
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 (1)الثون رس الث  الد  
 ماه  ، ونحو  ر  جَ أو حَ  ة  رَ جَ شَ ب   كَ ر  ب َ ن ت َ تابع: باب مَ 

ْاقااد المَّ  حناان ُحاانَااإىل حُ  ات  رسااو ِ ، قااا ا ِرجنااا مااع يِّ يثِااعاان ميب  ، رٍ ِفااعُ بِ  دٍ ِذااثاء عَ دَ ني 
ًْاَ   ًَ رَ دِ مِشركني سِ ْلِ  َِ ذم، ًُ تَ حَ وطون ِبا مسمِ نُ ععفون عندها    رَ دِ ِساناا بِ رِ رَ قا  هلااا ذات مناواط، ْ

ى ات عميا  ْقاا  رساو  ات  امَّ  ،مناواطٍ  كِا هلم ذاتُ   ل لنا ذات منواطٍ جعَ ا ،ْقمناا ًا رسو  ات
اا )ماْساامَّ  كِااا قالاات بنااو إساارائيل ملوسااىا   -ْالااذي نفسااي بيااده  - ن، قمااتمنَ ا السُّااات مكاارب! إَّنَّ

ن كااان ن َمااساانَ  ُبا كَ ِر تَااالَ [ 138]األعاارا ا  )اجعاال لنااا إهلاااا كِااا هلاام آهلااة قااا  إنعاام قااوَّ جتذمااون(
ْاه التِّ  معُ مَ باِ قاَ   .(2)ح [ مذي ْ حَّ (. ]ر

 :عاني المفردات  مَ 
 معناها الكلمة

َْْ   ُحنَ َْ لِ ت ْي  غَ عَ قاَ ة، َْ ي معَّ قَ رِ ع شَ قَ ْاَّ ًاَ  ُحنني  ة.ني املعر
ْعَ دِ ِوا حَ مسمَ  رفِ عُ بِ  دٍ ذِ دثاء عَ حُ   .ًبٌ رِ فر قَ العُ هم بِ دُ ذِ ًثاا 
ًْاُ يِون عِ قِ ًُ  ععفون عندهاًَ   ِوَّنا.مِّ عَ ندها، 
 قون عميذا.مِّ عَ ًاُ  نوطون ِباًَ 

 .ةِ كَ َر مباَ باا لِ مَ ذم، طَ تَ حَ ق عميذا املشركون مسمِ مِّ عَ ر  ًاُ جَ شَ  ذات منواط
اااا نا السُّنَ إَّنَّ  ْاملااااراَّا َساااارُ نا الطُّاااانَ السُّ  قَ رُ م الطُّااااعُ مَ باِ ن قَاااااَماااا كَ مَ م كِااااا َسااااتُ عِ مَ ق، 

 ة.ومَ املذمُ 
 هم اليذوَّ. بنو إسرائيل

                                           
 مهدا  الدَّر ا (1)

 من ًُابَانيِّ الطااِلُب معىن التَّبَارُِّ . - 
ْاملِنوِه.من ًُاَفرِّق الطااِلُب بني التَّبَارُّ  امل -   شرِْه 
ْاأل ناَّ. -   من ًنقد الطااِلُب ِِْعَل املشرِكني ك طََمِبِذم الرَبَكة ِمن األحجاِر 

ْاه التمذي برقم )( 2)  (.2180ر
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 :رس  الد   رُ عناص  

 :كٌ ر  ش   واألحجار   األشجار  ك ب  ر  ب َ الت  
اامَ  َُ تَ عنااد َْااا اان مهمِ ِماا يٌ م كثِااة مساامَ عَّ َِ ْك ات   مااع رسااو ِ نِي نَاااماانذم إىل حُ  ةٌ ئَااج ِْ رَ ذااا، ْ  ،

قِ طَ  ْا شَ ذِ ًر ُِ لِ  رٍ دِ سِ   َ رَ جَ م إليذا رم َِّ م ذم تَ حَ ق عميذا املشركون مسمِ مِّ عَ ( ًاُ  واطذات منِ  ى )شركني تس
ًُْ عمِّ ًُ  ًْتَ يِون عندَ قِ ِوَّنا،  ُِ  هاؤالءِ  بَ مَ طَ  ذٍ ئِ كون ِبا. عندَ رَّ باَ ها،   ساو ِ ن الرَّ ِماًثاا دِ وا َحاالاذًن مسام
  ًَقِاااعنااد اتِ   باوبٌ  رٌ هااذا مِماا نذم منَّ اا ِماناااكااون ِباا ظا ربَّ تَ ذااا ًاَ مَ ثاِ مِ   ا رَ جَ هلاام َشا من جيعال  ْ ْا ،  د
ْلعن لعوَّنم مسمَ  سو ِ الرَّ  ممرِ  ةَ فَ خمالَ  َِ دِ ِوا حَ ،   كاا.ِر شِ  دُّ ًُاعَ  رَ هذا األمَ  عميذم منَّ  يَ فِ ًثاا 

َْشاا ٌ رِ م هااذا ِشااذُ باَ مَااطَ   منَّ ْباانيَّ  ،عماايذم ذلااك ات  رسااو ُ  رَ ْااِنعَ  ة باا  م مبقولَااذُ تاَ قااالَ مَ   َ بَّ ، 
 ؛ ألنَّ [138]األعارا ا  َّيه ىه مه جه ين ىن ُّٱا -ّلَّ عمي  السَّا -إسرائيل ملوسى 

ا كُ  ْنِ ه مِ دُ بُ عِ ًْاَ   ُ هلَُ ِِ ل  ما ًَ  لَ عَ ب من جيُِ مَ منذِا طَ  ّلا  .اتِ  ن َّ

 :ينَ شرك  يد المُ ل  ق  ن ت َ ير م  حذ  الت  
اااا قااااوهِ عاااان ُْ  سااااو  الرَّ مِاااارب  اااا مِ لَمااااشاااااِبة لِ ة مُ مَّاااار  ك هااااذه األُ الشِّ ن اليذااااوَّ ة ِمااااقَ ابِ السا

ْهاو ِارب مبعاىن الاذَّ ماع اتِ  ةا وا آهلَابُ مَ اارى، حيث طَ ْالنَّ  اَِّّ ،  ْإمنَّ ْقاد َْ رَ ذَ ِحانَ لِ    لناا ا قالَا،   عَ قَاه، 
اا ْهااذا عَ بِااا ة كِااا مِربنااا مَّااار  ك هااذه األُ الشِّ اليااوَّ قاااد  بااورِ ، ُْعباااااَّ القُ  ِ وَّ بُاااالنُّ  معااّلَِّ ن ِمااا مٌ مَاا ، 

ْها آهلَا ًْاَ ُفاعُ عِ ًاَ  ماع اتِ  ةا اختذ ًَْاةَ َكاساون منذاا الربَ َِّ مَ تاَ ون عنادها،  ْالنُّاعون هلاا الاَّادَْ ،  ْردقات   ،ذ
 م.ذُ رباَّ  ِلونَ سِ كِا ًَ   احلاجاتِ  ضاءَ وَّنا قَ ًْسِلُ 

 :منوع  المَ  ك  ر  ب َ أسباب الت  
 ه.ضاَُّّ ًُْ  ي ِ ناِْ مبا ًُ يد وحِ بالتَّ  اجلذلُ  -1
 ني.احلِِ ك الاا  وا مُ الغُ  -2
 ار.العفا   بِ بُّ شَ التَّ  -3
ْحُ بَّاعَ ًتاَ   بُّ راء الذي كاان النَّاحِ  ذا، كغارِ تِ ركَ قاَّ بَ مْ اعتِ  يم اآلثارِ عمِ تَ  -4  رِبِ قَاا  ِ رَ ِجاد ْيا ، 

ْمما  بِّ النَّ  ْتاَ ّلمِ باساتِ  د تِ بَّ عَ تاَ ْإمنا ًاُ  ْ نَّ  ال ًُاَتبَارَُّ  ِب ، ر األسوَّا احلجَ ،   ، كِاا قاا  عِار يمِابِ قِ   
ْلااااوال مين رمًاااات رسااااو َ رُّ ُضااااال تَ  عُ َفااااناِ ال تاَ  رٌ َجااااك حَ م منَّاااا ألعمَااااإينِّ  »ا ك مااااا مُااااباِّ قَ ًاُ  ات  ، 
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ْلذلك ال جيو  من ًاُ (1)« كمتُ قبَّ  ن َِ ّلَّ، ّْل جيو  لِ ْاالستِ  يلُ قبِ ْهو التَّ  املشرْهَ  ْي  احلدَّ   َ جاَْ تَ ، 
 .هِ دِ لَ   مْ َْ نِ دَ ُ عمى بَ   من ميسَ َِ مَ استاَ 

ًَْ ًنِ   ك الااادِّ قَّااافَ م من ًتاَ ْعماااى املسااامِ  اااِمااا وحيااادَ   التَّ عااارِ ،  د ِسااافِ ع ْيِاااا ًاُ َقاااال ًاَ حاااَّت ر  ن الشِّ
  .تَ يدَ قِ عَ 

 :األسئ َلة
ْالذي نفسي بِ  ،ننَ ا السُّ كرب إَّنَّ ات م »اا قا  رسو  ات 1   .«00000000000ه دِ يَ قمتم 
ْالسَّ   عمي  الاَّ معىن قولِ  بنيِّ  -م  (. ننَ ا السُّ إَّنَّ  ّلَّ )ّل  

 ة.مَّ   ك هذه األُ رِ الشِّ  قوهِ وُ ل لِ ثِّ مَ  -ب
ْمَ ك الدِّ   ِ قُّ فَ جوب التاَّ لا ُْ مِّ ا عَ 2   يد.وحِ ة التَّ َْ رِ عِ ًن 
 ذكرها. ، اُ دَّ عِ  مسبابٌ  املِنوهِ   ِ رُّ باَ متَّ ا لِ 3 

                                           
ْاه مسمم برقم )( 1)  (.1270ر
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 (1) الثوند والث  رس الواح  الد  
 الل   ر  ي  غَ ل   ح  ب  ما جاء في الذ   :باب

 . َ رَ د مشِ ْقَ  هِ يِِ غَ ذا لِ َْ رَ ن  َ ْمَ  ه،دَ حِ َْ  ذا تِ ُْ رِ ب  َ باَّات جيِ ن العِ مِ   ُ باََّ عِ  ُُ بِ الذَّ 
 مس خسحس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت حت ٱُّٱقااااااااااا  ات تعاااااااااااىلا  -1

 [.163-162]األنعاَّا  َّ حض  جض مص خص حص
 .[2]العوثرا  َّ ىف يث ىث ُّٱقا  ات تعاىلا  -2

 :فردات  ي المُ عان  مَ 
 عناهامَ  ة مَ ل  الكَ 
 ي.بِِ ذَ  يعِ ُنسُ 
 . احلالاا  لِ َِ ْالعَ  ااميان نمِ  عمي  مموت ْما عمي ، محيا ما ْمايت يايَ حِ امَ 
 . تعاىل اتِ   ِ جِ وَ لِ  ااا ِالِ  اميِ  نيِِ العالَ  ربِّ  تِ 

 :رس  ر الد  ناص  عَ 

 : لل   بادات  الع   يعم  جَ  إخالص   جوبُ وُ 
اا  يَّاابِ نَ   ساابحانَ  اتُ  رمُ ِِ ًَاا َِّ ُِ لِ  ًقااو  من مْساامَّ  عمياا  تا ى اامَّ  داا    ْونرِ ِاااًَ  الااذًن - شااركنيم

 عميا ، ياامحِ  ْماا ي،ِباْذَ  ّليتَ ا صمِاِِ مُ   إنِّاا - امِه ْغيِ  ٍُ بِ ْذَ  ،ّل ٍ  َ  نمِ   سبحانَ  هِ يِِ غَ لِ   ِ باََّ العِ 
 . ةمَّ األُ  هذه نمِ  ِنياملسمِ   مَّْ   ْإنَّ  محدا،ا   بِ   رِ شِ مُ  ال هْحدَ  تِ  احلالاا  لِ َِ ْالعَ  ااميان نمِ 

 . باَّاتالعِ  يعجِ  ك طرِ شَ  ْهذا تعاىل، تِ  ااِّل ِ  جوبَ ُْ ا اآلًة تْمْاََّ 

 

                                           
 مهدا  الدَّر ا( 1)
 . هْحدَ  تِ  ذاُْ رِ  َ  بجيِ   ٌ باََّ عِ  َُ بِ الذَّ  منَّ  طااِلبُ ال نيِّ باَ ًاُ  من -
 .باَّاتالعِ  جيع ك ااِّل ِ  عمى هغيَ  طااِلبُ ال حيثَّ  من -
 .املشرْهِ  ُِ بِ الذَّ  عمى ةا مَ ممثِ  طااِلبُ ال ََّ ورِ ًُ  من -
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 : بادات  الع  َأَجل   نم   رُ ح  والن   الةُ الص  
َِّ   يَّ بِ نَ   سبحانَ  اتُ  رَ ممَ   من َّ ىف يث ىث ُّٱا تعاىل قول  ك مْسمَّ  عمي ات  ى مَّ  داا  

 َِ  ا مها ،عباَّتني بني عجي
 ،وهِ اخلُشا نِما ّل الاَّا ك دِ بِ عَ مِ لِ  عِِ جيتَ  ِالِ  ة،يَّ نِ دَ البَ  باَّاتالعِ  ممعمَ  نمِ  هي اليت ّل الاَّ  -1

 . غيها ك ل  عِِ جيتَ  ال ما اتِ  عمى ْااقبا ِ  ، ِّ ْالذُّ 
 . العاملني ربِّ  تِ  املا ِ   ِ ذِ بَ  نمِ  ْي  ِالِ  ةيَّ املالِ  باَّاتالعِ  ممعمَ  نمِ  هو الذيا حرالنَّ  -2

ُِل  ْعِ ت مَ تَ بَ ْي  ما ثاَ ًْد ْهي ثَ تُ يَّ شر ْاهلَ حِ ضِ ة مشياءا األُ ّلثَ  ،  ْالعَ دِ ية،   ة.يقَ قِ ي، 
 .رِ حِ النَّ  يَ ثِ ، كَ ّل ِ الاَّ  يَ ثِ كَ   تني كان باََّ العِ  نِيِ م هاتاَ مَ عِ ْلِ 

 :األسئ َلة
 مس خسحس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت حت ُّٱٱا قااااااااا  ات تعاااااااااىلا1 

  [.163-162]األنعاَّا  َّ حض  جض مص خص حص
 ؟ باَّات، ِْا هوره ك جيع العِ ُّ وَ ب تاَ يِاا جيِ مِ طاا عَ رِ ة شَ نت اآلًَ َِّ ضَ تَ  -م

 ْمايت. ي،  يايَ عِ سُ ما معىنا نُ  -ب
 اما ًِيت لمِّ ا عَ 2 
 ة.يَّ نِ دَ باَّات البَ م العِ ّل  معمَ الاَّ  -م

 ة.يَّ م العباَّات املالِ ن معمَ مِ حر النَّ  -ب
َِ ا ضَ 3  ْاحِ طا ع  ِْطَّنيةيَّ نِ دَ   البَ باََّ داا ًت العِ اا   ةايَّ   املالِ باََّ  ًت العِ ، 

ًُِْ ا  .رٍ ذِ نَ بِ  ْاءا َْ  ُ شا ٍ بِ ة، ذَ يقَ قِ ر، العَ جِ ل،  ّل  الفَ ، حنر اابِ َ ّل  التَّ
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 (1)اني والثالثون رس الث  الد  
 ح  ب  تابع: باب ما جاء في الذ  

ْساامَّ ات  اامَّ  ث  رسااو ُ رضااي ات عناا  قااا ا حاادَّ  باان ميب طالااب يا عاان عمِاا -3 م ى ات عمياا  
ْى ُ ِااَماا اتُ  نَ َعاا. لَ  ِ ًِاادَ ْالِ  نَ َعان لَ َماا اتُ  نَ َعاا، لَ اتِ  ِيِ غَاالِ  َُ بَان ذَ َماا اتُ  نَ َعاالَ  »ِاااتامِ كَ   عِ باِربَ  ثاا، دِ ن آ

ْاه مسمم[ «  األر ِ  نارَ مَ  رَ ن غياَّ مَ  اتُ  نَ عَ لَ   .(2)]ر

 :ردات  ف  عاني المُ مَ 
 عناهامَ  ةمَ ل  الكَ 

 .اتِ  ةِ محَِ عاَّ عن رَ ْاابِ  َُّ رِ ا هو الطَّ نُ عِ المَّ  اتُ  نَ عَ لَ 
 رَّ عميا ، مْ مقَاا احلادِّ  ةِ ن إقاَماق( مِ ارِ السا ْ  لى اجلاين )كالقاتِ محََ  ثاا دِ ى  ِ آَْ 

  .تِ عَ دِ بِ بِ  يَ ضِ ْرَ  ًنِ عاا ك الدِّ دِ تَ بِ مُ 
َِّ ُحاا عّلماااتُ   ِ رِ نار األَ مَ  ّلمااات ، مْ العَ هِ ْجااارِ  الاايت بااني اجلااارِ  األر ِ  د

 .ًرقِ دى ِبا ك الطَّ تَ اليت ًُاذِ 

 رس:ر الد  ناص  عَ 
 :الل   ة  نَ ع  لَ ها ب  لُ فاع   دُ ع وَ ت َ المُ  األعمالُ 

 يِّ هذه األمور األربعة املنِذا دِ محَ  لِ عِ ن ِْ عن مِ بالمَّ  د رسو  ات يم توعَّ ك هذا احلدًث العمِ 
ْهيا  عنذا، 

ْمِ اتِ  يِ غَ لِ  ُُ بِ الذَّ  -1   اتِ مَ ثِ ن ممِ ، 
 مها.، مْ غيِ يل  ، مْ َْ نب   رِبِ قَ ُ لِ بَ ذِ ن ًَ مَ  -

                                           
 مهدا  الدَّر ا( 1)

ُِ ِلَغِيِ اِت. -  ِب  من ًُابَانيِّ الطااِلُب ُحِعَم الذَّ
بُِ ِلغِي ات. -   من ًَذُكر الطااِلُب ُعقوبََة الذَّ
بُِ ِلَغِيِ اِت. من ًُورَّ -   الطااِلب ممِثَمةا لِمذَّ

ْاه مسمم برقم )( 2)  (.1978ر
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 . ِ رَ حَ فاء كِا حيدث عند السَّ مشِّ باا لِ مَ طَ  ياطني مْ اجلنِّ مشَّ ُ لِ بَ ذِ ن ًَ مَ  -
 يِاا ل .عمِ تَ  َِّ وِ القَ  يِ بِ كَ   ًرقِ ُ ك طَ ن ًذبَ مَ  -
 . ِ م عن مهل املنلِ هِ رِّ شَ  فِّ عَ ، مْ لِ نِّ اجلِ  نيِ ياطِ شَ لِ  ضاءا تِ اسِ   ِ املنلِ  ةِ بَ تَ عند عَ  ُن ًذبَ مَ  -

َِ ْسواء مكان املذبوح مِ  حيرُ األكرَب   ِ رِ ن الشِّ   مِ مُّ ْعُ  ،ذلك األنعاَّ، مْ غيِ  ةِ ن ِبي  لُ َّ األِكا، 
 كان.   ٍ جِ َْ  ِبا عمى ميِّ  فاهُ ْاالنتِ  ،ةيحَ بِ ن تمك الذَّ مِ 

 ناًِ دَ الوالِ  نُ عِ لَ  -2
ًْعون ذلك إما ر الذُّ بائِ ن كَ ن مِ ًِ دَ الوالِ  نُ عِ لَ   اانوب، 

ْهو من ًُ باشِ ناا مُ عِ لَ  -  .ةِ نَ عِ المَّ بِ  نِ ًِ دَ الوالِ   َ واجِ رااا 
ا لٍ جُ ل مبا رَ جُ ن الرُّ عَ مِ ، كِن ًاَ بِ بُّ سَ التَّ مْ بِ  - َِ  ن مبااه، كِاا جااء ك احلادًث عنا  عَ مِ ياَ ر َْااآ

؟ قاا ا   ًِادَ ْالِ  لُ ُجام الرَّ تُ ِشاْهل ًَ  ، ، قالواا ًا رسو  اتًِ دَ ْالِ  لِ جُ الرَّ  مُ تِ ر شَ بائِ ن العَ مِ  »  قا امنَّ 
 .(1)«   مَّ مُ  بُّ سُ ْيَ   ُ مَّ مُ  بُّ سُ ًَْ  ،مباه بُّ سُ يَ ْاَ  لِ جُ مبا الرَّ  لُ جُ الرَّ  بُّ سُ م، ًَ عَ ناَ 

 رن مم ام يل ُّٱ  سابحان  ْقاا ا قِّاًن بعد حَ دَ الوالِ  قَّ سبحان  حَ ْقد ذكر ات 

ْ  َيص سبحان  نوعاا من منواه ااحسان ليعم جيع منواع .[36]النساءا  َّمن زن  ، 
 اثٍ دِ  ُِ  إًواءُ  -3

ْنُ باااني النااا  ِ دِ الَعااجاااء ااسااّلَّ بِ  اا املمماااوَِّ   ِ ااارَ ا   ِِ ااا ِ ن المااا  ِماااقِّااحَ  ذِ ْم َِ مااااا جمرِ آَْى ن ، ْ
 مِ ِماشار المُّ ن انتِ ِا ك ذلك مِ لِ  اتِ  ةِ نَ عِ مَ بِ  دٌ عَّ وَ تاَ عن  ْذو مُ  قابَ العِ  عَ نَ ه مْ مَ رَ اَ ْنَ  قابَ العِ  قُّ حِ تَ سِ ًَ 

َِ عَ دِ ذي عن البِ ْالنَّ  ةِ نَّ السُّ  باهِ اتِّ بِ  رِ األمِ ، كِا جاء ااسّلَّ بِ عِ َِ ك اجملتَ   رَّ مْ مقاَ  ةِ عَ دِ البِ بِ  يَ ضِ ن رَ ة، ْ
 مًضاا. ةِ نَ عِ المَّ بِ  دٌ عَّ وَ ه ْذو ُمتاَ رَ اَ ذا مْ نَ مَ ْاعِ 

 األر ا نارِ ي مَ يِ غِ تاَ  -4
َِّ حُ   عّلماتِ ن غيَّ مَ  ْبني جارِ نَ ياِ اليت باَ  األر ِ  د َِّ دَّ ْقَ  هِ      ْقاد ن مرِضاِما بَ ِااتَ غِ ياَ ر لِ َّ مْ م

ْقَ َِ مَ ظَ  ْم ل َعان ْاَ َما  ساو ُ د الرَّ عَّ وَ ْتاَ  ،عِ َِ اجملتَ  دِ ضُ ك عَ  تُّ فُ تاَ  لاعاتٍ ْنِ  ِاتٍ ك خما َ  ا َ ع النا  ، 
ْإرشااَِّ عااُْ ااسّلَّ عمى التَّ  ، كِا حيثُّ نِ عِ المَّ ذلك بِ  اقِ ك الطَّ  لَّ ِضا ًَ ّلا ئَ لِا  ِ ائِاالتا  ن  امَاذِ ْياَ  ًر َِ ن ك، ْ

 مًضاا. ةِ نَ عِ المَّ د بِ عَّ وَ تاَ ْذو مُ  قِ ًرع عمى الطَّ وضَ اليت تُ  ّلماتِ العَ   َ بدَّ 

                                           
ْاه البخاري برقم )( 1) ْمسمم برقم )5973ر ْالمَّفُظ ل .90(،   ،) 
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ْلَ مكاارَب   ٌ رِ ِشاا اتِ  ِيِ غَاالِ  ُُ بِ . ْالااذَّ (1) نِ عِ المَّ ذا بِاابُ د  اااحِ عَّااوَ ر األربااع املتاَ هااذه هااي العبااائِ   نُ ِعاا، 
ْإًواءُ ًِ دَ الوالِ  ب، ْعماى ياد الواِجاوحِ التَّ  عِاا ِ ة لِ يَاي املناِْ ن املعاِ ااألر  ِما ناارِ مَ  يُ غيِاْتِ  ثِ الادِ  ن 
ْلِ م من ًعون جمانِ املسمِ    .تَ نَ عِ ْلَ  اتِ  بَ ضَ غَ  بَ وجِ ا ًُ ها ما يِِ غَ باا هلا 

 :األسئ َلة
 1 ِِ  ل الفراغات التاليةاا مك
   000000000000000   000000000000000ثاا معناها محى ى  دِ آَْ  -م

   000000000000000   000000000000000هوا   ِ نار األرِ مَ  -ب
ذاااا مَ ْاعِ  ساااو  د الرَّ عَّاااوَ ات تاَ يااااذِ نِ الاااوارَّ ك البااااب مرباااع مَ  ا جااااء ك حااادًث عماااي 2 

 ات.يا ذكر هذه املنذِ . اُ نِ عِ المَّ بِ 
ْقد ًقَ نوبِ ر الذُّ ن كبائِ ًن مِ دَ الوالِ  نُ عِ ا لَ 3   ِا.ذُ حِ ضِّ . َْ نِي تاَ ورَ ع ب حدى  ُ ، 
 يةاالِ التا  ُِ بِ الذَّ  رِ وَ ن  ُ مِ   ٌ رِ مماَّ ما هو شِ )×( ع إشار  ا ضَ 4 
 ي.دِ ذَ مِ لِ  احلاجِ  ُُ بِ ذَ  -م

َِ ُ ِبِ بِ ذَ  -ب  .ذٍ وِ عِ شَ مُ  بِ مَ طَ يذاا لِ نفِ  تَ نيَّ عَ مُ  عانٍ ك مَ  ةٍ ي
 ة.يَ األضحِ  ُُ بِ ذَ  -ج
 .نِّ مْ اجلِ  نيِ ياطِ مشَّ لِ  ُُ بِ الذَّ  -َّ
يل   ِب  نَ  رِبِ قَ بُ لِ الذَّ  -ها  .مْ 

                                           
ْحادًثام احابِ ال جياو  َلِعااُن ( 1) مَاا  » املعاِ ااي إالا عمااى َِْجاِ  الُعِااوَّ كِاا ك حاادًث الباااب،  ُْموكا  َلَعااَن اتُ آكِاَل الرِّبااا 

ًِ  ... احلدًث  ْحدًثا«ْكاتَِب  ْشاِهَد  .«َلَعن اتُ الساارَِق ... احلدًث  »، 
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 (1)الثون الث والث  رس الث  الد  
 الل   ر  ي  غَ ل   ح  ب  تابع: باب ما جاء في الذ  

اََّ  »قاا ا ات  رساو َ  ذاب، منَّ بن ِشا ْعن طارقِ  ََّ باابٍ ك ذُ  لٌ ُجارَ  ةَ ل اجلنَّاَِ ا،   ارَ ل النااَِ
ْكياف ذلاك ًاا رساو َ «  باابٍ ك ذُ  لٌ جُ رَ  ال  مٌ نَ هلام َ ا ٍَّ وِ عماى قَاا ّلنِ ُجارَ  رَّ َما »؟! قاا ا ات قاالواا 

قاالوا لا ا  ،برِّ قاَ مُ  ءٌ يِ قا ا ليس عندي شَ  .بِ رِّ قاَ  امهائاا، ْقالوا ألحدِ يِ ل  شَ  بَ رِّ قَ  ًاُ حَّتَّ  دٌ حَ ه مَ جيو ُ 
ْلو ذُ رِّ قاَ  ال النااَِ  ، ْادَ يمَ بِ وا َساما باباا، ْخَ ذُ  بَ رَّ قَ باباا، ْاَ ب  َِ ْقاالوا لخ ب، ْقاا ا ماا كنات رِّ ا قَاارِ ار، 
ْن اتِ يِ شَ  دٍ ألحَ  بَ رِّ قاَ أِلُ  ْاه ممحد[ «  ةَ ل اجلنَّ َِ دَ   َْ قَ ناَ ربوا عُ ضَ ، َْ ْجلَّ  علَّ  ئاا َّ  .(2)]ر

 :فردات  عاني المُ مَ 
 عناهامَ  ةمَ ل  الكَ 

 . ٍ ورَ  ُ  لِ عِ وتاا عمى شَ نحُ ما كان مَ  مٌ نَ  َ 
 .بابٍ ذُ  بِ بَ سَ بِ  ميِ  بابٍ ك ذُ 

ال ًاَ بِ ال ميرُّ  هُ ال جيو ُ   اه.دا عَ تاَ  ، 
 ُ.بَ ذِ ًَ  برِّ قَ ًاُ 

 رس:ر الد  ناص  عَ 
 يرًا:ق  وح حَ ذبُ ر ولو كان المَ أكبَ  كٌ ر  ش   الل   ر  ي  غَ ح ل  ب  الذ  

ُِ  احلدًث ًد ُّ  ْشَ الشِّ   ِ طورَ عمى  ْمنَّ تِ ناعَ ر    رب ُّٱار، قا  ات تعاىلا النا  ب َِّو َ وجِ   ًُ  ، 

 [.72]املائد ا  َّ نث مث زث رث يتىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب
  املااذكور األَّْ  جالَ الرَّ   ، ْاا نَّ بِا بُ رَّ قَ تاَ ُِ ايء الاار  مكارب مذِااا كاان الشَّاات ِشاا ب إىل غايِ قرُّ ْاالتَّ 

                                           
 مهدا  الدَّر ا( 1)

ْإن كان املذبوح َحِقياا. -  بُِ لغِي اِت،  ُِطوَرَ  الذَّ  من ًَابَانيَّ الطااِلُب 
ُِطوَرَ  الشِّرِ  -   ِ .من ًَِستَاِنِتَج الطااِلُب ِمن احلدًث َِْضَل التَّوِحيِد ْ
 من ًُورََِّ الطااِلُب ممِثَمةا عمى الاَّرِبِ ك َسِبيِل اِت. - 

ْاه ممحد ك كتاب اللهد )  ( 2)  (.16 – 15ر
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 ، يمَ بِ املشااركون َساا َُّ وِ ى الَقااعمياا ، ْخمَّاا رَّ الااذي َماا مِ نَ ماَّاايِاااا لِ عمِ ياا تَ ِقااب شاايئاا حَ رَّ ك احلاادًث قااد قَااا
َِ ، ْ ذا كان هذا ِْ ارَ ل النا َِ ْدَ   بَ رَّ َقاتاَ يَ ا لِ مهاْغيَ  رَ َقاْالباَ  لَ ن اابِاِِ ِساتَ سِ بابااا ْعياف مبان ًَ ذُ  بَ ن قرَّ ي

يل  ِب  نَ  رِبِ ن قاَ ات مِ  إىل غيِ  َبَذِبذا  ؟!! ذلك ، مْ غيِ ، مْ 
ِِ عمِ تَ   ِ دَّ شِ لِ  يةِ ضحِ ذم بذلك عن األُ فى بعضُ ْرمبا اكتَ  ْنِ ه مِ دُ عبُ ن ًَ َِ   لِ ي  .اتِ  ن َّ

 عليه: رُ ب   والص   يد  وح  الت   ةُ يلَ ض  فَ 
اا إنَّ  ْلااو كااان ك َشااُحاابِ قاُ  يمٌ ِماا ، عَ نُ ِِ َشاا يٌ ِطااَِ   َ رِ الشِّ ْاملساامِ يٍ ِقااحَ  ءٍ يِ    ْن ِساافِ ناَ بِ  وَُّ م جيُاا،  َّ  

 ْي . قوهِ الوُ 
َِ  لُ جُ الرَّ  عَ نَ ْك هذا احلدًث امتاَ  ْاحتِ بِ الاذَّ بِ  اتِ  ِيِ غَالِ  بِ رُّ َقان التاَّ ر مِ اآل ْتاَ ُ إميانااا  يِااا مِ عِ سااباا، 

ْمنَّ ةَ ب اجلنَّاااوِجاااًُ  يااادَ وحِ التَّ  عماااى منَّ  يااالٌ لِ ة، ْذاااذا ََّ اجلنَّااا لَ َِ ، ْااادَ لِ ِتااا عماااى القَ رَب ، َْااااتِ  ااا ،    َ رِ الشِّ
 .ارَ ب النا وجِ ًُ 

 :األسئ َلة
ْالشِّاب اجلنَّااوِجاًُ  يادُ وحِ ا التَّ 1  اا، ِماارَ الناا بُ وِجااًُ  ر ُ ة،  ِِ ك حلاادًث طاارق باان تِ راَساّل  َِّ ن 

اان باني عَ قاارِ  ،َّ ك هاذا البااابشاذاب الاوارِ  ْمَ ني الاوارِ مَ جُ الارَّ  لِ َِ ِااا ك منذُ  كال    يِ ِااَّ ك احلاادًث، 
ِِ لائِ ْجَ  ،نياالدُّ    ارَ   ك اآل

 اينجل الثا الرَّ   ل األَّْ جُ الرَّ  املطموب
   ب . الذي قاََّ  لُ َِ العَ 

   نيا.ك الدُّ  يُ املاِ 
   ك اآلِر . اجللاءُ 

ُِ  ،يدِ وحِ التَّ  لَ ضِ ن احلدًث َْ ج مِ نتِ ا استَ 2   ر .الشِّ   َ طورَ ْ
ِِ ا مِ 3    .عِ ني ِبا الباَ ذِ تَ سِ ْاليت ًَ   ِ رَ قَ التاَ   ِ رِ الشِّ  رِ وَ ن  ُ ة مِ مَ ر ممثِ ذكُ اُ  ،كتِ راسَ َِّ  ّل ِ ن 
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 (1)الثون ابع والث  رس الر  الد  
 الل   ر  ي  غَ فيه ل   حُ بَ ذ  يُ  كان  مَ ب   ح لل  بَ ذ  ال يُ  :باب

ْاجِ ر مِ ذَ نا احلَ يِ مَ ْعَ  ، ِ رِ إىل الشِّ  ةٌ يمَ سِ ه َْ يِِ غَ ُ ْي  لِ ذبَ ًُ  مبعانٍ  تِ  ُُ بِ الذَّ    .نابُ تِ ن  
 نب مبزب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱقااا  ات تعاااىلا  -1

 [.108]التوبةا  َّيت ىت نت  متزت رت يب ىب

 :فردات  عاني المُ مَ 
 معناها الكلمة

 .رارِ د الضِّ جِ سِ ال ُتالِّ ك مَ  ْي  مِ قُ ال تاَ 
ْطاعِ ُب  عمى طاعَ  قوىعمى التَّ  سَ سِّ مُ  َِّ رسولِ  ةِ ة ات،   .د    

ْن مِ ذَّ طَ الذًن ًتَ  ًرنَ ذِّ املطَّ  ْاحلِ َّ وِ املعنَ  جاساتِ ن النَّ ر  ة.يَّ سِ ة، 

 رس:ر الد  ناص  عَ 

 م:هُ دُ ي  وكَ  ينَ ق  ناف  المُ  ثُ ب  خُ 
ِِ ضُ نوه لِ م بَ ني مَّنَّ ِِ رار  اعِ د الضِّ جِ سِ ني مَ قِ ن املناِْ ة مِ بىن جاعَ  ر ن املطَايذم ِماِقايَ ني لِ عفاء املسم

ْلعاانَّ رِ ْالبَااا اا ةَ يَقاااحلقِ  َّ،  ااقِ متَّ باااء لِ د قُ جِ ِساا  مَ ارَّ د ملَضااوا هااذا املسااجِ نَااّل  ذلااك، ْقااد باَ ِِ بااني  فًر
ْكُ مهمِ  ْقد طَ ْرسولِ  اتِ راا بِ فِ  ،  ْ  ًاَ  يَ مِّ َاامن ًُ   بِّ ن النَّاوا ِمامبُا ،   ئَ يِّ السَّاَمِقَااَدُهم  م مَاعِ ْيا ، 

  ِ ِماادِ حابة هلَ بعاا  الاَّاا  سااو ُ إلياا  الرَّ  ثَ َعااد، ْباَ ت هااذه اآلًااات ك ِاارب املسااجِ لَاالَ هااذا حااَّت ناَ 
 يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ ، قااااا  تعاااااىلا ْإحراقِاااا

 [.107]التوبةا  َّ خن حن جن

                                           
 مهدا  الدَّر ا( 1)

َْكِيِد املناِِْقنَي. -  ِبِث  ُِ  من ًتَاَعرَّ  الطااِلُب عمى 
 الضِّرار.من ًَِستَاِنَتِج الطااِلُب ِعمَّة النَّذي عن الاَّّل  ك َمِسِجد  - 
 من ًَِستَاِنِبَط الطااِلُب َِْجَ  اسِتِدالِ  املَانِّف بِاآلًَة عمى الباِب. - 
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 :(1) ض  ر  األَ ر في ث  ؤَ ة قد ت ُ يَ عص  المَ 
 اتِ ِة يَ عِااعماى مَ  سَ سِّا  مُ ألنَّا رار؛د الضِّ جِ سِ ّل  ك مَ عن الاَّ     ِداا تعاىل رسولَ  َّنى اتُ 

ْكااذلك لااو   ال جتااو  الاَّااْرسااولِ  اتِ   ِ   لاااََّّ دَّ عَ ُِ اة الاانَاااألمعِ  عمااى منَّ   َّ  ، ْاادَ بِاا رِ ِفااْالعُ  ّل  ْيذااا، 
 .نيَ املشركِ بِ   ِ بُّ شَ ن التَّ ِا ْي  مِ لِ  ؛راماا كان حَ   اتِ  ُ ْي  لغيِ بَ ذِ ًُ  مبعانٍ  َُ مراَّ املسمم من ًذبَ 

 : هل  وأه   باءقُ  دج  س  مَ  على الل   ناءُ ثَ 
ااا  يَّااابِ نَ  سااابحان  اتُ  حاااثَّ  َِّ  الاااذي قبااااء دجِ ِسااامَ  ك ّل ِ الاَّااا عماااى مْسااامَّ  عميااا  ات ى ااامَّ  داا  

ْرُ  مْسامَّ  عمي  ات ى مَّ  بُّ النَّ  كان  كِا   تُ ًارَ  ِ  هُ شرَ ْتُ . ْي  ِ َ بُ  ٍَّ وِ ًاَ   ِ مَّْ  نمِ  قوىالتَّ  عمى سَ سِّ مُ   هًال
 . (2) تٍ بِ سَ  كلَّ   ْي  يمِّ اَ ًُْ 

ِِ  املسااجد هااذا مهاال عمااى ساابحان  اتُ  مثااىن ْقااد  مذُ حقاقاَ تِ اِساا ْباانيَّ  ،نِيِ تاَ ذااارَ الطَّ  بااني مِذااعِ جل
 ا  مها ،اتِ  ةبَّ حَ َِ لِ 

 . فاقْالنِّ  ، ِ رِ الشِّ  نمِ  نالباطِ   ذارَ طَ  ْهيا ةَّ وِ املعنَ   ذارَ الطَّ  -1
 . جاساتالنَّ  نمِ  راهِ الما   ذارَ طَ  ْهيا ةيَّ سِّ احلِ   ُ ذارَ الطَّ  -2

 .  تِ َِ مَ ْعَ   ِ جبّللِ  يقمِ ًَ  ما عمى سبحان  تِ  ةِ البَّ  ةفَ  ِ  إثبات اآلًة ْك

 :األسئ َلة
 ميذِ ِقايَ لِ  نيِِ املسامِ  عفاءِ ضُ لِ  هوِ ناَ باَ  مَّنم نيِِ  اعِ  رارالضِّ  دسجِ مَ  املناْقني نمِ  ةٌ جاعَ  بىن) -1  

ا ةَ يَقااحلقِ  ْلعنَّ  ،َِّ رِ ْالباَ  رِ املطَ  نمِ   قوناملنااِْ  باىن  ِ ألجمِا الاذي يَّ يِقااحلقِ  ببَ السَّا بانيِّ (. ذلاك ّل ُ ِِ
 . رارالضِّ  دَ جِ سِ مَ 

 ا ما ًمي لمِّ عَ  -2  
 . رارِ الضِّ  دجِ سِ مَ  ك ّل ِ الاَّ  عن مْسمَّ  عمي  ات ى مَّ   رسولَ  تعاىل اتُ  َّنى( م)
 . باءقُ  لِ مهِ  عمى ْتعاىل  سبحانَ  اتِ  ناءُ ثَ ( ب)

ْرَ  ملاذا -3     ؟ الباب هذا ك اآلًة فاملؤلِّ  َّم
                                           

ْلذا الاَّّل  ك املسجد القدم مْضال ِمان اجلدًاد. ًنمارا" القاو  املفياد " لمشايخ  ِاد ( 1) ْكذا الطااعة َتؤثِّر ك األر ، 
 (.1/241بن عثيِني )

 (.1193) ، حدًث رقمْاملدًنة معة مسجد ك الاّل  ْضل كتاب  ،البخاري  حيُا انمر  (2)
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 ائةاخلاطِ  العبار  مماَّ( ×) ْعّلمة ،حيحةالاَّ  العبار  مماَّ( ✓) ةعّلمَ  عضَ  -4  
 ) (  . رارالضِّ  دسجِ مَ  ك ّل ِ الاَّ  عن مْسمَّ  عمي  ات ى مَّ   رسولَ  اتُ  َّنى -1
 ) (      . قوىالتَّ  عمى سَ سِّ مُ  باءقُ  دسجِ مَ  -2
 ) (     .ْيذا ّل الاَّ  جتو  ال  ْرسولِ  اتِ  ةِ بَ لارَ   دَّ املعَ  ناألماكِ  -3
 ) (     . اتِ  ِيِ غَ لِ  ْيذا ُبَ ذِ ًُ  اليت ةنَ األمعِ  ك تِ  ُُ بِ الذَّ  جيو  -4
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 (1)الثون س والث  اد  رس الس  الد  

 الل   ر  ي  غَ فيه ل   حُ ذبَ يُ  كان  مَ ب   لل   حُ ذبَ تابع: باب ال يُ 

 ْساِ  ة،انَاو بُ بِ  ّلا إبِا رَحانِ ًاَ  من لٌ جُ رَ  نَذرَ  ا قا -عن  ات رضي -  احا الضَّ  بن بتاث عن -2
ْثااا نِماا ْثَاان ذااايْ نكااا  هاال »ا ْقااا مْساامَّ  عمياا  ات ى اامَّ  بَّ النَّاا . الا اقااالو  «؟ دبَااعِ ًاُ  ةاجلاهميَّاا نم
  ِ ِْ مَ ا مْسامَّ  عميا  ات ى امَّ  ات  ُ رساو  ْقاا  ال،ا اقاالو  هم؟معيااَِّ  نِما يادٌ عِ  ْيذاا نكا  ْذلا  قا
ْا .« َّآََّ  اباان كمِاامي ال ْيِااا ال ،اتِ  ةِ يَ ِاااعِ مَ  ك رٍ ذِ نَاالِ  ءَ ْْااا ال  ْ نَّاا ، َ رِ ذِ بنَاا  َّهْإساانا ،َّْ مبااوَّا هر

 .(2) ِاذِ طِ رِ شَ  عمى
 :فردات  ي المُ عان  مَ 

 عناهامَ  ةمَ ل  الكَ 
 . عمي  بٍ ْاجِ  غيِ  ءٍ يِ شَ بِ   سَ فِ ناَ  فِ مَّ املعَ  إللاَُّ ا رذِ النَّ  َنَذرَ 
 . عبُ نِ ًاَ  ْراء نمِ  ةٌ بَ ضَ هَ  ةبُوانَ 
ْنِ  نمِ  دَ بِ عُ  ما كلُّ  نٌ ثَ َْ   . ذلك حنوِ  مْ ،رٍ جَ حَ  مْ ،رٍ جَ شَ  مْ ،رِبٍ قاَ  نمِ  اتِ  َّ
 . تاٍَّ عِ مُ   ٍ جِ َْ  عمى ِاهاالجتِ  نمِ  ًعوَّ ِالِ  مٌ اسِ  هو يدٌ عِ 

 :رس  ر الد  عناص  
 : الل   ر  ي  غَ ل   فيه   حذبَ يُ  كان  مَ ب   لل   ح  ب  الذ   عن هيُ الن  
َِّ ًُ  عاااانمَ  ك ّلا إبِااا رَ َحاااًنِ  ن متِ  رَ ذَ نَااا ّلا رُجااا منَّ  احلااادًثِ  يراِْ  رذكُ ًَااا  ِ َ َْسااا ،( ةانَاااو بُ  ) ىسااا
 عاان مْساامَّ  عمياا  ات ى اامَّ  سااو ُ الرَّ  لَااافِ تاَ ْاسِ  هااذا، هرِ ذِ نَاا عاان مْساامَّ  عمياا  تا ى اامَّ  ات رسااو َ 
 مقاااموا نياملشاركِ  منَّ  قبَ َسا مْ املشاركني، عبااوَّاتِ مَ  نِما ءٌ يِ َشا ْيا  دَ ِجااُْ  من قبَ َسا هالا املعاان ذلاك
ا م،هِ معياَِّ  نمِ  يداا عِ  ْي  ِا  ًرِ الااذِ  تماك نِما املعاانِ  هاذا وِّ خبمُا مْسامَّ  عميا  تا ى امَّ  بُّ النَّا ممِاعَ  اْم

                                           
 مهدا  الدَّر ا (1)
َِ  طااِلبُ ال نيِّ باَ ًاَ  من -  .اتِ  لغي ْي  ُذبَ ًُ  مبعان بُالذَّ  عن ذيالنَّ  نمِ  ةاحلع
 . نيَ املشركِ  ةذَ شاباَ مُ  نمِ  طااِلبُ ال حيذر من -
 .اتِ  ِيِ غَ لِ  ْي  ُبَ ذِ ًُ  مبعانٍ  تِ  ُِ بِ الذَّ  مَ عِ حُ  طااِلبُ ال طبِ نِ ستاَ ًَ  من -
ْاه (2) َّ ر  (.1313) برقم مبوَّا
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 لساااائِ َْ  نِمااا اتِ  ِيِ غَااالِ  ْيااا  ُذبَ ًُااا مبعاااانٍ  تِ  َُ بِ الاااذَّ  منَّ  عماااى ةَّاللَااا هاااذا ْك ،هِ رِ ذِ نَااابِ  ْااااءالوَ بِ  هُ رَ مَمااا
اا اا بااابِ لِ  اا دا َساا ذلااك عاان دِعااالباُ  ماملساامِ  ْعمااى ، ِ رِ الشِّ ُِ   ،رِ الشِّ  ثُ ورِ تُاا راهِ المااا ك املشااركني ةشاااِبَ ْ
 . نِ الباطِ  ك ةالبَّ 

 :الل   ر  ي  غَ ح فيه ل  ذبَ يُ  كان  مَ ب   لل   ح  ب  الذ   يم  حر  ن تَ ة م  كمَ الح  
 .(1)« نذمْذو مِ  ٍَّ وِ قَ   بِ بَّ شَ ن تَ مَ  »ااملشركني، قا   ةِ شاِبَ َّ مُ دَ عَ  -1
ْإحياء ما اندَ  يمِ عمِ تَ  َُّ دَ عَ  -2  ر .ن الشِّ ْي  مِ  (2) رَ هذا املعان، 
ْا مَ مِ عِ ة املشركني عمى ِْ ًَ وِ قِ َّ تاَ دَ عَ  -3  م.ذُ مَ ثاِ ل مِ عَ فِ ن ًاَ ذم إذا رم
 . ِ رِ ة إىل الشِّ َّ َِّّ املؤَ  األبوابِ  دُّ سَ  -4

 م:ك ابن آدَ ل  م  يما ال يَ ، وال ف  ة  يَ ص  ع  في مَ  ر  ذ  نَ ب   فاءَ ال وَ 
مْ من  ،اتِ  ُ ْيا  لغايِ ًُاذبَ  ك معاانٍ  تِ  َُ ذبَ  من ًَارَ ذَ ة، كِاا لاو نَايَ ذر املعِاانَ بِ  ْاءُ ال جيو  الوَ 

ال ًالُ مِّ عَ ال ًُ  ْكاذا ال َْ ْرَ م مِااه،   يَّ مَاعَ  تِ  )َّ، كاِن ًقاو ا  ابان آََّ ُعاال ميمِ  ءٍ يِ ك َشا رٍ ذِ نَالِ  ْااءَ ه، 
 (. ّلنٍ ُْ  مبا ِ  قَ دَّ ي من متاَ ًضِ رِ مَ  ى اتُ فَ إن شَ  رٌ ذِ نَ 

ن ِما   بِا رَ ِاا مَماباعااا لِ اتِّ  اتِ  ِيِ غَالِ  ُ ْيا ِ ذبَ ًُا مبعانٍ  ُ تِ بَ ذِ م من ال ًَ ب عمى املسمِ الواجِ  إنَّ 
 .يدِ وحِ متَّ لِ  ةا اًَ مِْح   ِ رِ الشِّ  بابِ اا لِ دا م سَ ك مْعاهلِِ  نيَ كِ املشِر  ةِ ذَ شاباَ عن مُ  دِ عِ الباُ 

 األسئ َلة:
 طِامماَّ العبار  اخلَ )×( ْعّلمة  ،حيحةمماَّ العبار  الاَّ  (✓)ع عّلمة ا ضَ 1 
 (. )   عمي  بٍ ْاجِ  ءٍ يِ شَ   بِ سَ فِ ناَ  فِ مَّ هو إللاَّ املعَ  رُ ذِ النَّ  -
ْنِ مِ  دَ بِ ما عُ  كلُّ   - َِّ  اتِ  ن َّ  (. )    ناا ثَ ى َْ ًس
 (. )   ِ رِ الشِّ  لِ سائِ ن َْ مِ  اتِ  ِيِ غَ ُ ْي  لِ ذبَ ًُ  مبعانٍ  تِ  ُُ بِ الذَّ  -
 2 َِ  ؟ اتِ  ْي  لغيِ  ُُ ذبَ ًُ  مبعانٍ  تِ  ُِ بِ الذَّ  ًرمِ ن ة مِ ا ما احلع
ْْااااءَ 3  ال ْيِاااا ال ميمِاااة اتِ يَ ِااااعِ ك مَ  رٍ ذِ نَااالِ  ا ال  ااانِي تاَ محاااالَ ل لِ ثِّاااَّ، مَ ك ابااان آََّ ،  ابقتني  السا

 ِا.نذُ مِ  ل  عُ لِ  دٍ ْاحِ  مبثا ٍ 

                                           
َّ برقم ) (1) ْاه مبو َّا  (.4031ر
َِس. (2)  انَدَر ا انَط
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 (1)الثون س والث  اد  رس الس  الد  

 الل   ر  ي  غَ ل   رُ ذ  الن   ك  ر  ن الش  م   :باب

  .رَ ْقد مشِ  هِ يِِ غَ ذا لِ َْ رَ ن  َ ْمَ  ،هدَ حِ َْ  ذا تِ ُْ رِ ْاء ِبا ْ َ ب الوَ   جيِ باََّ عِ  ذرُ النَّ 
 .[7]اانسانا  َّ ىن من خن حن  جن يم ىم ُّٱقا  تعاىلا  -1
]البقااااااار ا  َّ جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱٱٱُّٱْقولااااااا  تعااااااااىلا  -2
270.] 

 مْسااامَّ  عميااا  ات ى ااامَّ  ات  َ رساااو  منَّ  - عنذاااا ات رضاااي - عائشاااة عااان ُِ حيالاَّااا ْك -3
ْاه «  اِ عِ ًاَ  ّْل اتَ  يَ اِ عِ ًاَ  من َذرَ نَ  َْمن ، عِ طِ يُ مِ ْاَ  اتَ  عَ يطِ ًُ  من رذَ نَ  نمَ  »ا قا  .(2)البخاري ر

 :فردات  عاني المُ مَ 
  عناهامَ   ةمَ ل  الكَ 

ونًُ  ْجَ  ما ِونِِّ تَ ًاُ  رذِ النَّ بِ  ْو  .ت اعاتالطا  نمِ  مذِ سِ منفُ  عمى بوام
  راا شِ تَ نِ مُ   ياا طِ تَ سِ مُ 

 :رس  ر الد  ناص  عَ 
 َّ ىن من خن حن  جن يم ىمُّٱٱاتعااىل قاا  م،هِ ذرِ نَابِ  نياملاوِْ  املؤمنني سبحان  اتُ  حدَ مَ    
ا  ،بااََّ عِ   منَّا عماى ذلاك ْاد َّ  ف،مِ َيُِ  سقاعَ تَ ًاَ  ث نذر،ًَ  نمَ  ّل ِِ  َِ  عَ قَاَْ  ْقاد اتِ  ِيِ غَالِ  رَ ناذَ  نْ
 . يدِ وحِ متَّ لِ  املناك األكرَب   ِ رِ الشِّ  ك

 

                                           
 مهدا  الدَّر ا (1)
 .هْحدَ  تِ  ذاُْ رِ  َ  بجيِ   باََّ عِ  رَ ذِ النَّ  منَّ  عمى طااِلبُ ال  َّ دِ ستَ ًَ  من -
 .ةيَ املعاِ  رِ ذِ ْنَ  ةِ اعَ الطا  رِ ذِ نَ  بنيطااِلُب ال قرِّ فَ ًاُ  من -
 .رِ ذِ النَّ بِ  ْاءِ الوَ  لَ ضِ َْ  طااِلبُ ال جَ نتِ تَ سِ ًَ  من -
ْاه (2)  .(6696) رقمب البخاري ر
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 : وتعالى هسبحانَ  الل   م  ل  ع   ةُ سعَ 
اامَ عِ ًاَ  إلياا   بِاا بنيرِّ َقااتاَ مُ  رٍ ذِ نَاا نِماا رناهذَ نَاا مْ ةٍ َقاافَ ناَ  نِماا ناااهقِ فَ مناِ  مااا منَّ  ساابحان  مِاارب  ًناااجيا ِ   ُِ

ا، َّ جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱٱٱُّٱا تعااىل ات قا  عمي ، َِ  رذَ نَا نْ
ّفَّ  تعاىل، تِ   مِ مِ عِ  ةِ سعَ  عمى ذلك ْد َّ  ،قابَ العِ  قَّ حَ استَ  اتِ  غيِ لِ  رذَ نَ  نْمَ  ،وابَ الثَّ  نا  هِ رِ ذِ نَ بِ  ْ
 . األعِا ِ  جيعِ  عمى  ِ ّلعِ ْاطِّ  ْتعاىل، سبحان  اتِ 

  ِ جبّللِااا ياااقُ مِ ًَ  ماااا عماااى تعااااىل تِ  مِ ِماااالعِ  ةِ فَ ِ ااا إثبااااتُ  َّ جن  يم ىم ٱٱٱُّٱ اتعااااىل قولااا  ْك
 .  تِ َِ مَ ْعَ 

 : ر  ذ  الن   سامُ أق  
َِ قِ  إىل رُ ذِ النَّ  مسِ ًنقَ   ا مها ،نِي س
 ت )اًقاو َ  من  امثالا ،تعاىل تِ  ةٌ بَ رِ ْقاُ  ةٌ طاعَ  ْي  رٍ ذِ نَ بِ   نفسَ  دِ بِ العَ  إللاَّ ْهوا ةٍ طاعَ  رُ ذِ نَ  -1

 .  بِ  ْاءالوَ  املسمم عمى بْالواجِ  ،( اٍَّ مًا  ةَ ّلثَ ثَ  م وََّ  من يَّ عمَ 
ُِ لِ  هعاارَ ًُْ  اا ،خبااِيٍ  ًااِيت ال رَ ذِ النَّاا إنَّ  »امْساامَّ  عمياا  ات ى اامَّ   لقولِاا داءُ تِااابِ  نااذرَ ًَ  من مساامِ م  اإمنَّ

  .(1)« يلِ خِ البَ  نمِ   بِ  جرَ خِ تَ سِ ًُ 
ْن م عَ فِ ياَ مِ ْاَ  اُ يِ َِ  لَ عَ فِ ًاَ  من مراَّ إذا ماملسمِ  ىْعمَ   ،ِثَ ْيَا راِّ قَ ًاُ  مْ لجَ عِ ًاَ  ْقد ، نفسَ  ََّ لِ مِ ًاُ  من َّ

 . رٍ ذِ نَ بِ  إالا   تَ حاجَ  يًقضِ  ال اتَ  منَ  نَّ ظَ  إذا سبحان  اتِ بِ  ن  ظَ  وءُ سُ  ْي  ًعون ْقد
 . ْتعاىل  سبحانَ  تِ  ةٌ يَ اِ عِ مَ  ْي  رٍ ذِ نَ بِ   نفسَ  دِ بِ العَ  إللاَّ ْهوا ةٍ يَ اِ عِ مَ  رُ ذِ نَ  -2

اااءُ  َّحياارُ  مِسااالقِ  ْهااذا  ْااّل اتَ  يِاااعِ ًاَ  من رنااذَ  نَْماا »امْساامَّ  عمياا  ات ى اامَّ  قااا  كِااا   بِاا الْو
  .«  اِ عِ ًاَ 

ِِ  ممِّ كَ مُ  ال من تُ رِ ذَ نَ  )اًقو  منا ثال مِ   (.  يم

 : رأكبَ  كٌ ر  ش   الل   ر  ي  غَ ل   رُ ذ  الن  
ا ُِ بِاذَ  نِما ئاا يِ َشا ذرَ ِناًاَ  من امثال  ،مشارَ  ْقاد هِ يِِ غَالِ  ذاَْ رَ  َ  نمَ  تِ   ٌ باََّ عِ  رُ ذِ النَّ  َِ  مقادِ تَ  مْ ،ةٍ ِبي

 بِ رُّ َقااااالتاَّ  نِماااا  كمُّاااا  ْذااااذا ذلااااك، غاااايِ  مْ ،يل   مْ ب  نَاااا رِبِ َقاااالِ  خبااااور مْ مشااااع مْ راب،َشاااا مْ ،عاااااٍَّ طَ 

                                           
ْاه (1)  .(1639) برقم ْمسمم ،(6693) برقم البخاري ر



102 
 00مبحث الرابع: البحار واألنهار ال 00

 زب رب ُّٱٱاتعااىل قاا  ارِ النا  ك وَّمخمُ لِ  باملوجِ  ةِمَّ الِ  نمِ  جِ املخِر  األكرَب  ر ِ الشِّ  نمِ  ْهو ،للمواتِ 

 [.72]املائد ا  َّ نث مث زث رث يتىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب

 :األسئ َلة
 َّ جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ اتعااااااااااااااىل ات قاااااااااااااا  -1  
 [.270]البقر ا 

  ؟ تعاىل ات لغي ذارِْ  َ  حعم ِْا  ،باََّ عِ  ذرالنَّ  -م
 . ذاطِ بِ نِ استاَ ... تعاىل اتِ   فاتِ  نمِ  ةٍ فَ  ِ  إىل اآلًة مشارت -ب
 ا اليةالتَّ  راغاتالفَ  ملاِ  -2  
 .............. بِ  ْاءِ الوَ  مُ عِ ْحُ  ،ا.........اب  فسَ نَ  دِ بِ العَ  إللاَُّ ا ةاعَ الطا  رُ ذِ نَ  -م

 .............  بِ  ْاءالوَ  مُ عِ ْحُ  ،ا.........اب  نفسَ  دِ بِ العَ  إللاَّا ةيَ املعاِ  رُ ذِ نَ  -ب
 . منذِا ل  عُ لِ  دْاحِ  مبثا ٍ  ةيَ املعاِ  رِ ذِ ْنَ  ،ةِ اعَ الطا  رِ ذِ نَ لِ  لثِّ مَ  -3  
ْر اآلتية مع بَ النُّ بِ  ْاءِ الوَ  مَ عِ  حُ ا بنيِّ 4   ابِ بَ السَّ  يانِ ذ

 بُ بَ السَّ  مُ عِ احلُ  رذِ النَّ 
   م مِاهمِّ عَ  ًُ ر مالا ذَ نَ  شاب  
    رَ ِِ ي العَ َِّّ ؤَ ر من ًاُ ذَ نَ  شاب  
َِ بَ ذِ ر من ًَ ذَ نَ  شاب   ْْاا ُ     راءِ قَ مفُ لِ  ر
   رِبٍ عند قاَ  َُ بَ ذِ ر من ًَ ذَ نَ  شاب  
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 (1)الثون ع والث  اب  رس الس  الد  

 الل   ر  ي  غَ ة ب  عاذَ االست   رك  ن الش  م   :باب

ْن ِسااعِماامتَّ لِ  قُّ حِ ْذااو املسااتَ  ،هْحاادَ  ذا تِ ُْ رِ ب َ ااجِياا  ٌ باااََّ   عِ عاذَ االسااتِ  ذا َْ رَ ن َ ااَْماا ،واهيم َّ
  .رَ ْقد مشِ  هِ يِِ غَ لِ 

 [.6]اجلنا  َّلك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث ٱٱٱُّٱ قا  تعاىلا -1
الا ْقااا ا لِ ِناامَ   َ لَ ن نَاااَماا »ًقااو ا ْعاان ِولااة بناات حعاايم قالااتا مسعاات رسااو  ات  -2
َِ  رِّ ن َشااِماا اتِ امااات التا  ِاااتِ عمِ بِ  معاوذُ  ْاه  «   ذلااكلِاانلِ ن مَ ِما لَحاارِ حااَّت ًاَ  ءٌ يِ ه َشارَّ ُضااق   ًَ مَااماا  ر
 .(2)مسمم

 :فردات  عاني المُ مَ 
 عناهامَ  ةمَ ل  الكَ 

ْن إليذم ما مجَ ًَ  نِّ ن اجلِ مِ  جا ٍ رِ ْن بِ عوذُ ًَ   ا َياْونَ ؤ
 ْاا وِ َِ  قاا هَ رَ 
ال عَ صٌ قِ   ناَ قُ حَ مِ الذي ال ًاَ  اتِ  عّلَِّ بِ  اتِ اما التا  اتِ  ِاتِ مِ عَ بِ   بٌ يِ ، 

 :رس  ر الد  ناص  عَ 
 :ةٌ بادَ ع   ة بالل  عاذَ االست  
ْقد ممَ ااَُّ تِ ْاالعِ  جاءُ هي االلتِ  ا عاذَ االستِ  ْتعاىل عِ سبحانَ  اتُ  رَ ،   ، قا  بِ   ِ عاذَ االستِ ه بِ باََّ   
ْقاااااااا  تعااااااااىلا [2-1الفماااااااقا ]َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّٱتعااااااااىلا   زت رت ُّٱ، 

 [.1]النا ا  َّنت مت

                                           
 مهدا  الدَّر ا (1)
 ًُبنيِّ الطااِلُب معىن االِسِتعاَذِ . من -
 بات تعاىل.ًَعِر  الطااِلُب مَثراِت االِسِتعاَذ   من -
 .مكرَب   ٌ رِ شِ االِسِتعاَذَ  بغِي اِت ْيِا ال ًقِدر عمي  إالا اتُ  منَّ  طااِلبُ ال جتِ نِ ستاَ ًَ  من -
ْاه مسمم برقم ) (2)  (.2708ر
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ْهااي تاَ العِ  لِّ ن مَجااِماا باااتِ   ُ عاذَ ْاالسااتِ   اخلو ِ ر بِااعُ ِشاايذ ًَ عِ ستَ ُِ ا ، ْالااساابحانَ  تِ  يمٌ ِمااعِ باااَّات، 
حيفَ قِ   حَّت ًَ بِ  عاذِ ستَ ُِ اِ إىل المجَ ْيَ  ْهذا هو التَّ مَ ي   ْالتَّ نِ يِ عَ يم بِ عمِ  ،   ه.دَ حِ َْ  تِ   ٌ باََّ يم عِ عمِ  ، 

 :  رأكبَ  كٌ ر  ش   اللُ  إال   عليه رد  ق  ي َ  ال فيما الل   ر  ي  غَ ب   ةعاذَ االست  
اا عَ قَااْقااد َْ   ِ حرميِااتَ ِاااا بِ عالِ   اتُ ر عمياا  إالا دِ ِقااْيِااا ال ًاَ  اتِ  بغاايِ  عاذَ ن اسااتَ َماا ،  ر  األكاارَب ك الشِّ

ًَْ احلني، مْ غاااايِ ن األنبياااااء، مْ الااااااِماااا كالااااذي ًااااِيت إىل األمااااواتِ  نذم من حيِااااوه ب ِمااااطمُااااهم، 
ْرِ ْالشُّ  ن اآلْاتِ موه مِ حيفَ  ْلو   ًاَ ر  (.  معوذ )ة َِ مِ عَ ق بِ طِ نِ ، 

 : الل   ر  ي  غَ ب   ةعاذَ االست   على ةبَ ت   رَ ت َ المُ  اآلثارُ 
ا قا  نفس  عمى ِْا َ  شا،ا وحِ مُ  عاناا مَ  مْ ًاا ْاَِّ   َ لَ ناَ  إذا اجلاهمية ك ربالعَ  نمِ  لجُ الرَّ  كان

ا ،( ِماوِ قاَ  فذاءِ سُ  نمِ  الواَّي هذا ديِّ سَ بَ  معوذُ ) ِا ْن ااناسَ  منَّ  نُّ اجِلا تمَ رَ  اْم  منذُ ِما ْااا وِ َِ  ِبام ًعاوذ
ْهُ   زث ٱٱٱُّٱ اتعااىل ْقاا  اآلًاة هاذه ك اتُ  مذُ مَّ ْاذَ  م،ِبِا مقُذاما عَ تاَ  لَّاًََّا حاَّت مذِ ِْ وِ َِ  إىل ْاا وِ َِ  م اَّ

 ا منذا ،ةٌ ئَ يِّ سَ  آثارٌ  هلا اتِ  بغيِ   عاذَ ْاالستِ  َّ لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث
 .  ِ رِ الشِّ  ك عوقِ تُ  مَّنا -1
 . ةِ ينَ ِِنِ الطُّ  ََّ دَ ْعَ  اخلو َ  ثورِ تُ  مَّنا -2
ْرِ الشُّ  عِ ِْ ََّ  ك املراَّ لحياُ  ال من -3  . ذاعِ ِْ ََّ  عمى دُ بِ العَ  ردِ قِ ًاَ  ال اليت ر

 : اللب   ة  عاذَ االست   راتُ مَ ثَ 
ُِ لِ   سبحانَ  اتُ  رهشَ  ْاعِ تَ سِ ًَ  من نيِِ سمِ م  ْاات ة،يَّ مِ اجلاهِ  مهلُ  م عَ فِ ًاَ  اما  الا دَ بَ   فاتِ ْ ِ   ِ ِمسائِ بِ  يذ

ْهٍ مَ  كلِّ   نمِ  هِ باَِّ عِ لِ  ظاحلاِْ  هو  . ّلءٍ ْبَ  عر

 : هالل  ب   ة  عاذَ االست   رات  مَ ثَ  نوم  
 . دِ بِ عَ مِ لِ  اتِ  ظفِ حِ  -1
 . نِ مِ ْاألَ  ةِ ينَ ِنِ َِ الطُّ  او حُ  -2

 : ه  صار  اخت   عمَ  عاء  الد   هذا ةيلَ ض  فَ 
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 معاوذ»اْقاا  رِ احلَضا مْ رفَ السَّا ك الا لِ نِ مَ   َ لَ ناَ  نمَ  منَّ  مْسمَّ  عمي  تا ى مَّ  سو الرَّ  ِناعمَّ  ْقد
 ِبااذا ًقِ ااادِ ْالتَّ  اتِ  دِ ِعااوَ بِ  ااميااان مااع  ،بِاامِ ْقاَ   ِ سااانِ مِ بِ  « قَ مَااَِ  مااا رِّ َشاا نِماا اتِ اماااالتا  اتِ  ِاااتمِ عَ بِ 

 . ذلك  لِ نلِ مَ  نمِ  لحَ رِ ًاَ  حَّت ءٌ يِ شَ  هرَّ ضُ ًَ    يمِ مِ العَ  رِ األثَ 

 :األسئ َلة
َِ  القرآنِ  نمِ  يّلا لِ ََّ  راذكُ  -1    . اتِ بِ   ِ عاذَ االستِ  جوبِ ُْ  عمى ةنَّ السُّ  نمِ  رْآ
 ا يمِ ًَ  ما مَ عِ حُ  بنيِّ  -2  
ااااا نِّ اجلِ بِااااا  عاذَ االساااااتِ  -ب.  فاتِ ِْ ااااا اتِ  بِمسااااااءِ   عاذَ االساااااتِ  -م   عاذَ االساااااتِ  -ج . نيياطِ ْالشَّ

 . واتِ األمِ بِ 
 نِما اتِ امااالتا  اتِ  ِااتمِ عَ بِ  معاوذ اْقاا  الا لِ ِنامَ   َ لَ نَاا نَما »امْسامَّ  عميا  ات ى امَّ  قا  -3  

  .« ذلك  لِ لِ نِ مَ  نمِ  لحَ رِ ًاَ  حَّتَّ  ءٌ يِ شَ  هرَّ ضُ ًَ    قمَ َِ  ما رِّ شَ 
  ؟ عاءِ الدُّ  هذا ةيمَ ضِ َْ  ما -م

 . هارِ ذكُ اُ ... ْتعاىل سبحان  اتِ  فاتِ  ِ  نمِ  ةٌ فَ  ِ  ابقالسا  عاءِ الدُّ  ك َّرَ َْ  -ب
 ؟ اتِ اما التا  اتِ  ِاتِ مِ عَ بِ  معوذُ ا معىن ما -ج
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 (1)الثون ن والث  ام  رس الث  الد  

 هُ رَ ي   غَ  وَ عُ د  أو يَ  الل   ر  ي  غَ ب   يثَ غ  تَ س  أن يَ  ك  ر  ن الش  م   :باب

 نِماا ئاا يِ َشاا اتِ  ِيِ غَاالِ   َ رَ َ اا نَْمااه، ْحاادَ  تِ   ُ ااارَ الاايت تُ   باااََّ العِ  ن منااواهِ ِماا ةُ غاثَ تِ ْاالِساا عاءُ الاادُّ 
 .  َ رَ مشِ  ْقد اتِ  صِ اائِ َِ 

 ىن من خن حن  جن يمىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱقاااااااااااااااااا  ات تعااااااااااااااااااىلا  -1

 [.107-106]ًونسا  َّ  ٰذ يي ىي  ميخي حي جي يه ىه مه جهين

 :فردات  ي المُ عان  مَ 
 عناهامَ  ةمَ ل  الكَ 
 نيَ املشركِ  املنيالما 
 كَ بِ ًُاِ  كسِ ميسَ 

 . ذلك غيِ  مْ ، ٍ رَ مَ  مْ ،رٍ قِ ْاَ  نمِ  دَ بِ العَ  وءُ سُ ًَ  ما كلُّ   هوا رُّ الضا  ر  ضُ بِ 

 :رس  ر الد  ناص  عَ 

 : هاوأقسامُ  ةغاثَ االست  
بٍ مَ  نِما إالا  تعاون ال ، ِ دَّ الشِّا ةإ الَا ْهاو ،ثِ وِ الغَا بُ مَ طَ  هيا ةغاثَ االستِ   غاثَ تَ اِسا ْقاد ،عاْر

االَ  رٍ دِ بَااا ََّ وِ ًَااا  بِّاارَ بِ  مْسااامَّ  عمياا  ات ى اامَّ  بُّ النَّاا  قاااا  ،رِ ِاااالنَّ بِ  اتُ  هُ دَّ َِْماا كنياملشاااِر   ِ رَ ثِاااكَ   إىل رَ مَاانَ  اِا
 [.9]األنفا ا  َّ  جم يل ىل مل خل ُّٱ اتعاىل

 ا ِانِ سِ قِ  ْهي
 .  يِ مَ عَ  ردِ قِ ًاَ  ال ْيِا ،بٍ غائِ  مْ ،تٍ مبيِّ  ةغاثَ تِ االسِ  ْهيا ةيَّ كِ ِر شِ  ةٌ غاثَ تِ اسِ  -1

                                           
 مهدا  الدَّر ا (1)
 .ةِ اثَ غَ االستِ  مقساََّ  طااِلبُ ال رًذكُ  من -
 .ةِ غاثَ ْاالستِ  عاءِ الدُّ  بني طااِلبُ ال قفرِّ ًُ  من -
 .مكرَب   رٌ شِ  اتِ  غيِ  عاءَ َُّ  منَّ  طااِلبُ ال جتِ نِ تاَ سِ ًَ  من -
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 ٱُّٱاتعاااىل قولاا  ك كِااا  عمياا  ردِ ِقااًاَ  ْيِااا رِ احلاِضاا احليِّ بِاا ةغاثَ االسااتِ  ْهاايا  ٌ لَ جااائِ  ةٌ غاثَ اسااتِ  -2

 .[15]القاصا  َّمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 : يدَ وح  الت   يناف  يُ  رأكبَ  كٌ ر  ش   الل   غير   عاءُ دُ 
ااا  يَّااابِ نِ   سااابحانَ  اتُ  َّناااى َِّ ْنِااا نِمااا محاااداا  ًااادعو من مْسااامَّ  عميااا  تا ى ااامَّ  داا    رِ ساااائِ  نِمااا  َّ
ْالنَّ رِّ الضاا عِْاََّ  عِ فِ الناَّ  إًاا ِ  عن ًنلِ العاجِ  املخموقني ِِ  ذاي عااَّ  ،  ْلعان ِاطَاةِ مَّاياع األُ جل  اتُ  بَ ، 

 .ن  مِ  مٌ رَّ باَ  ْذو مُ ْإالا  ،ًرِ حذِ ْالتَّ  رِ جِ غ ك اللَّ ذلك مبمَ  ألنَّ  ه؛ى ب  غيُ سَّ َِ تَ يَ لِ    يَّ بِ   نَ تعاىل بِ 
اايَّاابِ نَ   لِ  ساابحانَ ث باانيَّ  َِّ قااا   ،نيِِ الِ ن جمااة املشااركني الماااه لعااان ِماا  لااو َّعااا غاايَ منَّاا د    

ْتعاااااااىلا  ٱَّحي جي ٰه مه جه هن منخن حن جن مم خم  حم جم هل مل خل ُّٱساااااابحان  

 .[106ا ]ًونس
  ْذاااو مُاااَِ ع عَ طَااات قاااد انقَ ياااد، ْامليِّاااوحِ نااااك التَّ  ًُ مكااارَب   ٌ رِ ة ِبااام ِشاااغاثَ ْاالساااتِ  عاء األماااواتِ ْااادُ 

ْن ات، ْذاو ال ميمِاعاء ِماالادُّ   إلي  بِ وجَّ و ل ، ْعيف ًُاتَ عُ دِ ن ًَ إىل مَ  ةٍ باجَ  ال فِ   ناَ ِسافِ ناَ ك لِ ن َّ عااا 
 ه.غيَ  عَ اا ْضّلا عن من ًنفَ ضرا 

 :هُ دَ ح  وَ  ر  الض   فُ ه كاش  سبحانَ  اللُ 
  اتُ   إالا فُ ِشااعِ ال ًَ  رِّ الضااا ن منااواهِ ذلااك ِماا ، مْ غاايِ  ٍ رَ ، مْ َماارٍ ِقاان ْاَ ِماا يب العباادَ مااا ًِااا إنَّ 
ْإن م ااابَ ْحاادَ  َِ ه،  اا   وا عمااى من ُعااَِ لااو اجتَ  ةَ مَّاااألُ  م منَّ ْاعمَاا »ا ، قااا  مَ ِضااَْ  َُّّ رُ ًَااا دَ ْااّل مَحاا رٌ ياِ
ْإن اجتَ    اتُ بَ قد كتَ  ءٍ يِ شَ  بِ عو  إالا فَ ناِ عو    ًاَ ًنفَ  ْ  رُّ ُضا  ًَ  ءٍ يِ َشاْ  بِ رُّ ُضاعاوا عماى من ًَ َِ لك، 
 رِّ َفااْااات ساابحان  هااو املتاَ ، (1)«   ات عميااكبَااتَ قااد كَ  ءٍ يِ َشاا بِ إالا 

ُ
ْاملنااعِ ْالعَ  مااكِ َّ بامل ْالناَّ طاااء،  ع، ِفاا، 

ْحادَ ن ذلك من ًعاون هاو املادعُ ملَّ مِ ، ْيَ را ْالضا   ىل مل خل ٱُّٱلا ، قاا  تعااىلا  ًكَ رِ ه ال َشاو 

 يي ىي  ميخي حي  جي يه  ىه مه  جهين ىن من خن حن  جن يمىم مم خم حم جم يل
 [.107]ًونسا  َّ  ٰذ

 :عاء  الد   أقسامُ 
ن  ِماااة ال تعاااون إالا غاثَ ْاالساااتِ  ،هْغااايِ  ْبٍ عااارُ ن مَ   ًعاااون ِمااألنَّااا ؛ةغاثَ االساااتِ ن ِمااا مُّ عاء مَعاااالاادُّ 

                                           
ْاه التمذي برقم ) (1)  (.2516ر
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بِ  ًَْ املعْر  انِي َِ سِ عاء إىل قِ م الدُّ سِ نقَ ، 
 ا ٍ باََّ عاء عِ َُّ  -1

َِ   ِ وابِ ثَ  جاءَ رَ  ؛ةاحلَ الاا  ن األعِا ِ مِ    إىل اتِ ب بِ رَّ قَ تاَ ما ًاُ  ْهو كلُّ  ، ّل ِ   كالاَّاقابِ ن عِ ْاا مِ وِ ْ
ْتِ ْالاِّ  ْالاَّ   القرآنِ ّلَْ ياَّ،  ْالتَّ قَ دَ ،  ْغيِ سبِ ة،    ُْ رِ ه، َْ اْحادَ  تِ   َ رَ ِااب من ًُ ذلاك، ْيِجا يُ، 

 .مكرَب   ٌ رِ ه شِ يِِ غَ لِ 
 اةٍ لَ سَِ مَ  عاءُ َُّ  -2

ك  ةا حَّ   ِ اابِّاان رَ ِماا بَ مُااطِ كااِن ًَ   ،ضاار   عِ ِْاا، مْ ََّ عٍ ِفااناَ  بِ ِماان جَ ي ِماااعِ ع الاادا َفااناِ ب مااا ًاَ مَااْهااو طَ 
  َ وَ عِ ََّ   ، ْذو سبحان  الذي جيُِيبُ بِّ رَ   بِ جَ وائِ حَ   َ نلِ من ًُ  دِ بِ  ، ْعمى العَ لَّ بِ حَ  ّلءٍ بَ  فَ شِ كَ  ، مْ  نِ دَ بَ 

ْبِ  بَ رِ ج كَ رِّ فَ ًْاُ  ،نيَ اعِ الدا   [.60]غاْرا  َّجه ين ىن من خن ُّٱني، قا  تعاىلا املعر

 :األسئ َلة
 ا نِي سَ وِ قاَ  بني  بِ ْاكتُ  ،يمِ ًَ  اما  بَ املناسِ  االسمَ  ًفٍ رِ عِ تاَ  لعلِّ  اِِت  -1  

  . عاذَ االستِ  – را الضا  -  باََّ العِ  َّعاء - رالعبائِ  - ةغاثَ االستِ 
 جاااااءا رَ  احلةالاااااا األعِااااا ِ  نِماااا تعاااااىل اتِ  إىل  بِاااا برَّ َقااااتاَ ًاُ  مااااا كاااالُّ )..................(   -م

َِ   ،وابِ ثَ لِ   .  قابِ عِ  نمِ  ْاا وِ ْ
بٍ مَ  نمِ  إالا  تعون ال ْاليت  ِ دَّ الشِّ  ةِ إ الَ  بُ مَ طَ ).................(  -ب  . عْر
 . ذلك غيِ  مْ ، ٍ رَ مَ  مْ ،رٍ قِ ْاَ  نمِ  دَ بِ العَ  وءسُ ًَ  ما لُّ كُ ).................(   -ج
 ا يلِ ِثِ التَّ  مع ًِيت يِاِْ  معِ احلُ  نيِّ باَ  -2  

  يلُ ِثِ التَّ   مُ عِ احلُ   ةُ احلالَ 
   . باألموات ةغاثَ االستِ  -م

   . عمي  ردِ قِ ًاَ  ْيِا راحلاضِ  باحليِّ  ةغاثَ االستِ  -ب
   . نيبِ الغائِ بِ  ةغاثَ االستِ  -ج
 ا يمِ ًَ  ْيِا املسِلة عاءِ َُّ  ًت نيِْطَّ  ، باََّ العِ  عاءَُّ  ًت داا ْاحِ  اا طا َِ  عِ ضَ  -3  
 . ّلءالبَ  فِ شِ كَ   بمَ طَ  - ّل الاَّ  - ندَ البَ  ك ةحَّ الاِّ  بمَ طَ  - القرآنِ   ُ ّلَْ تِ 
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 (1)الثون ع والث  اس  رس الت  الد  

 هرَ ي   و غَ عُ د  أو يَ  الل   ير  غَ ب   يثَ غ  تَ س  أن يَ  ك  ر  ن الش  تابع: باب م  

 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱْقااااااااو  ات تعاااااااااىلا  -2

 [.17]العنعبوتا  َّنت مت زترت يب ىب  نب
 خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع ُّٱ -3

 [.6-5]األحقا ا  َّ يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  مل

 :فردات  المُ عاني مَ 
 عناهامَ  ةمَ ل  الكَ 

 وابُ مُ اطِ  واغُ تاَ اباِ 
 ّلالا ضَ  دُّ مشَ  دَ حَ ال م لُّ ضَ ن مَ مَ 

 :س  ر  ر الد  ناص  عَ 
 : الل   نم   إال   بلَ ط  يَ  ال قُ ز  الر  
ىل ةِ اآلًَ  ك  سبحانَ  اتُ  ىفَ ناَ   ا هي ،مورٍ مُ  ةِ ّلثَ ثَ بِ  هُ باََّ عِ  رَ ْممَ  ه،يِ غَ  عن قِ  ِ الرِّ  ةَ فَ  ِ  األ

 مااااالا  ار قااا  ذااامَّ المَّ  مْ عاااا،ا ناِْ  ِاااامِ عِ  قااا  ُ ارِ  ذااامالمَّ ا ًقاااو  كاااِن  هْحااادَ  منااا  قِ  ِ الااارِّ  بمَاااطَ  -1
 .﴾ نب مب زب رب ﴿ اْتعاىل سبحان  قا  ق، ِ الرِّ بِ  َّرِّ فَ املتاَ   سبحانَ  ْذو ّلال،ا حَ 

  .﴾ ىب ﴿ اْتعاىل سبحان  قا  ه،غيَ  ًدعو ّْل ل ، ًكرِ شَ  ال هْحدَ  ت عباََّ  -2
  .﴾ رت يب ﴿ اْتعاىل سبحان  قا   ،ِِ عَ نِ  عمى اتِ  رعِ شُ  -3

 ًعونا عرُ ْالشُّ 
ْذلك بِن ًَ بِ مِ القَ بِ  -1  .ن اتِ مِ  ةَ َِ عِ هذه الناِّ    منَّ بِ مِ قَ بِ   َ عتَِ ا 

                                           
 مهدا  الدَّر ا (1)
 .هدَ حِ َْ  تِ  إالا  ًعون ال عاءَ الدُّ  من طااِلبُ ال نيِّ باَ ًاُ  من -
 .رِ عِ ْالشُّ   ِ باََّ معِ لِ  قُّ حِ املستَ  هو اتَ  منَّ  طااِلبُ ال طبِ نِ تاَ سِ ًَ  من -
 .اتِ  غيَ  عودِ ًَ  نمَ  ّل َ ضَ  طااِلبُ ال جَ نتِ ًستَ  من -
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ْذلك بِن ًاَ سانِ ْبالمِّ  -2  رِ ِخاالفَ  يلِ بِ ال عماى َسا عماى اتِ  نااءِ الثَّ   ِ ِجاة عمى َْ َِ عِ الناِّ بِ  ثِ دَّ حَ تَ ا 
 .ّلءِ ْاخليَ 

ْذلاااك باااِن ًَ حِ اجلواِر ْبِااا -3 اااعِ نِ كَ   ،اتِ  ةِ ك طاَعااا مَ عَ ل الاااناِّ ِِ عِ تاَ ِساااا   عٍ ن مَسِاااماااثّلا ِمااا حِ ة اجلاااواِر َِ
ِا القرآنِ  ِاهِ كسَ     إىل اتِ بُ رِّ قَ مذا ْيِا ًاُ ِِ عِ ستاَ ، ًَ رٍ اَ ْبَ  حيفمذا ع  َِّ الارَّ  وِ ِذاالمَّ  ِاهِ كَسا  اتُ  ََّ ا حارَّ ، 

 ة.يبَ ْالغِ 

 :الل   و غيرَ عُ د  ن يَ مَ  اللُ ضَ 
ا ، بااََّ معِ لِ  قُّ حِ   هو املساتَ سبحانَ  إن اتَ  َِ ، ذلك مسابابٌ لِاْ  ،نيالضاالِّ  لُّ ه ْذاو مَضان َّعاا غايَ ْ

 هيا
ْلو ََّ ن ََّ مَ  عاءَ يب َُّ جِ تَ سِ ال ًَ  وَ املدعُ  منَّ  -1  ة.يامَ القِ  َِّ وِ عاه إىل ًاَ عاه، 
 م.ذِ عائِ مون عن َُّ م غاِْ ذُ مناَّ  -2
 م ًعونون هلم معداء.ذُ مناَّ  -3

ْهاااي اتِ  عو غااايَ دِ ن ًَاااَمااا ّل ِ منذاااا كااااٍ  ك َضااا دٍ ْاِحااا عاااة كااالُّ األماااور األربَ ْذاااذه  ، ْعياااف 
 !!؟ ةعَ ِِ جمتَ 

 :األسئ َلة
 .َّنت مت زترت يب ىب  نب مب زب رب ُّٱا قا  ات تعاىلا 1 

 ِِ  اليةابارات التا راغ ك العِ ل الفَ مك
 هيا ،ممور ةِ ّلثَ ثَ تعاىل ك اآلًة العرمية بِ  اتُ  رَ ممَ  -م
  000000000000000-3 000000000000000-2 000000000000000-م

اااااااااااااااااااااااا -ب -3 000000000000000-2 000000000000000-1تعاااااااااااااااااااااااااىل ًعااااااااااااااااااااااااونا  تِ  رُ عِ الشُّ
000000000000000  

 لك خك حك جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع ُّٱا قاااااااا  ات تعااااااااىلا 2 

 [.6-5]األحقا ا  َّ يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  مل خل حل جل مك
ْرَّ ك هاااذه اآلًاااة ِعاااالِّ الضاااا تعااااىل ْذاااو مضااالُّ  اتِ  ن ًااادعو غااايَ َمااا ْقاااد  اااَؤ تاُ    مسااابابٍ دَّ ني،  د كِّ

 ذكرها.ذلك، اُ 
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 3 َِ ِِ  ة ُْسارَّ اجلِياع باألشاجارِ ًبَارِ ساتني القَ البَ  دِ إىل محَ  ةٍ مَ حِ ك ك رِ مع مهمِ  تَ جِ رَ ا  ة يمَااجل
ْشَ ْمكَ  اليانَِعة،ِار ْالثِّ  َِّ البارِ  ْاملاءِ  متتَّ رِ موا   .اتُ  ا مباحَ مبِ  عوابوا 
ِِ مِ   ؟ مِ عَ الناِّ  هِ تعاىل عمى هذِ  اتِ  رَ عِ قون شُ ُ كيف ًقِّ ضِّ ذلك َْ  ّل ِ ن 
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 (1)عون رس األربَ الد  

 هعو غيرَ د  أو يَ  الل   ر  ي  غَ ب   يثَ غ  تَ س  أن يَ  ك  ر  ن الش  تابع: باب م  

 مص  خص حصمس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج ُّٱ ْقولااااا ا -4

 .[62]النِلا  َّحط مض خض حضجض

ْي الطرباين ب سناَِّ  -5 ي املاؤمنني، ْقاا  بعضاذما ؤذِ ًُا قٌ نااِْ مُ  ب النَّ  نِ مَ   كان ك  َ ه منَّ ْر
ْساامَّ ات  اامَّ  سااو ِ رَ يث بِ غِ تَ ِساانااا نَ ومااوا بِ قُ    ال إنَّاا »ا ق. ْقااا  الناابُّ ن هااذا املناااِْ م ِمااى ات عمياا  
ْإمنا ًُ  غاثُ ستَ ًُ   . »(2) باتِ  غاثُ ستَ يب، 

 :فردات  عاني المُ مَ 
 معناها الكلمة

 ن الذيمَ  مَمَّنِ 
ب الذي مَ  را املضطَ   رُّ   الضا سَّ املعْر
 يلٍ يّلا بعد جِ عم بعضاا جِ ميا َيمف بعضُ  ُِمفاء

 ْاملاراَّ با  هنااا عباد ،رَ ِفان العُ طِ بِ ًْاُا ر ااساّلََّ ذِ مِ هو الذي ًُ  اقاملناِْ  قناِْ مُ 
 ات بن ُميب  

 :رس  الد   رُ ناص  عَ 
 :بالل   إال   ال ُيستغاثُ 

ْتعااىل احلجَّا اتُ  يمُ قِ ًُ  ا طاّلنِ عماى املشاركني ك بُ  ةَ سابحان   ْنِافعاء ِمام الشُّاهِ اذِ اختِّ   مباا قاد ن َّ
ْمقاَ ُِ مِ عَ   نا  مِ ْا بِ رُّ وه 

                                           
 مهدا  الدَّر ا (1)
 .هدَ حِ َْ  تِ  إالا  ًعون ال عاءَ الدُّ  منَّ  طااِلبُ ال بنيِّ ًُ  من -
 .رِ عِ ْالشُّ   ِ باََّ معِ لِ  قُّ حِ املستَ  هو اتَ  منَّ  طااِلبُ ال طبِ نِ تاَ سِ ًَ  من -
 .اتِ  غيَ  وًدعُ  نمَ  ّل َ ضَ  طااِلبُ ال جَ تِ نِ تاَ سِ ًَ  من -
ْائد ) (2) ْاه الطرباين كِا ك جمِع الل  (.10/159ر
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 . ِ دَّ الشِّ  ه ك حا ِ وِ عَ هلم إذا ََّ  ة اتِ إجابَ  -1
 م.ِبِ   ِ ا ِ النا  وءِ ف السُّ شِ كَ   -2
ُِ عِ جَ  -3  .يلٍ يّلا بعد جِ جِ  فاء ك األر ِ مَ مذم 

َّنا ماع اتْعياَف ًَعبُان هذه األمور ل شيئاا مِ عَ فِ م ال تاَ ذُ ْ ذا كانت آهلتاُ   ُّٱ؟!! قاا  تعااىلا د

  َّجض مص  خص
 . يمِ قِ املستَ  ًرقْالطَّ  احلقِّ  إىل همدُ شِ رِ ًاُ  ْيِا املشركني هؤالءِ  رَ ذَكُّ تَ  مقلَّ  ِْا

 : يد  وح  لت  ل   موسل   عليه للا ىصل   بي  الن   ةمايَ ح  
 مْسااامَّ  عميااا  ات ى ااامَّ  اتِ  رساااو ِ  عذاااد ك نيقِ املنااااِْ  رم  مو َسااا بااان يبا مُ  بااان ات عباااد كاااان

اااالِ  ةٌ َّااااذِ مَ  مناااا  متَاااااْحَ  ُِ  مْساااامَّ  عمياااا  ات ى اااامَّ  سااااو الرَّ  إىل نااااابِ  اذهبااااواا بعضااااذم ْقااااا  ،ؤمننيم
 احلادًث هاذا ك ةغاثَ ْاالساتِ  ) ًادٍ ِتدِ  مْ ،بٍ رِ ضَ  مْ ،لٍ تِ قَ بِ  قِ املناِْ  هذا رَّ شَ  اعنا  دَّ اُ يَ لِ   بِ  يثغِ ستَ نَ 

 ى امَّ   لعنَّا(  قِ املنااِْ  ذلاك ةَّامذِ  فِ ِشاكَ   عماى رُ دِ ِقاًاَ  رٌ قااَِّ  ي  َحا مْسامَّ  عميا  ات ى مَّ   ألنَّ  ؛ ٌ لَ جائِ 
 ةا محاًَا ؛« اتِ بِا غاثتَ ِساًُ  ْإمناا ،يب غاثتَ ِساًُ  ال  إنَّ  »اْقا  ة،يغَ الاِّ  هذه عن َّنى مْسمَّ  عمي  ال 
 عميا  تا ى امَّ  عميا  ردِ ِقاًاَ  ْيِاا هذا كان  ْ ذا  ،بِّ رَ لِ  عاا واضُ ْتَ  باا ْمََّ  ، ِ رِ الشِّ  بابِ لِ  اا دا ْسَ  وحيد،لمتَّ 

 األمااواتِ  عااءَ َُّ  منَّ  عماى ذلاك ْاد َّ !! ؟  ْاتِاَْ  بعاد  بِا غاثَ ساتَ ًُ  من جياو  ْعياف  ِ ياتِاحَ  ك مْسامَّ 
ْندِ قِ ًاَ  ال ْيِا األحياء مْ ،نيَ بِ ْالغائِ   . يدَ وحِ التَّ  ناكًُ  مكرَب   ٌ رِ شِ  ِبم ةغاثَ االستِ  مْ عمي ، ر

 :األسئ َلة
 خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج ُّٱا قاااااااااااااااااا  ات تعااااااااااااااااااىلا 1 

 .[62]النِلا  َّحط مض خض حضجض مص  خص حصمس
  ؟ رِّ طَ املضِ بِ  املراَّ ما -م

 مهِ اختاااذِ  ك املشاركني عماى تعااىل ات ذاامقامَ  الايت ةَ جَّااحلُ  ُضِّاَْ  العرمياة اآلًاة ءِ وِ َضا عماى -ب
 .  ِ ْنِ َُّ  نمِ  فعاءَ الشُّ 

ا بعضاااذم ْقاااا  املاااؤمنني يؤذِ ًُااا قٌ نااااِْ مُ  مْسااامَّ  عميااا  ات ى ااامَّ  ساااو الرَّ  ن َمااا ك كاااان  -2  
 ال  إنَّاا »ا بُّ ْقااا  النَّااق، ن هااذا املناااِْ ِماا مْساامَّ  عمياا  ات ى اامَّ  ات رسااو ِ بِ  يثغِ سااتَ نَ  نااابِ  ومااواقُ 
  .« اتِ بِ  غاثُ تَ سِ ًُ  ْإمنا ،يب غاثُ تَ سِ ًُ 
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 . قِ املناِْ  معىن ذكراُ  -م
  ؟ مْسمَّ  عمي  ات ى مَّ  ات رسو ِ  عذد ك املؤمنني يؤذِ ًُ  كان  الذي قاملناِْ  نمَ  -ب
 .راا قاَِّ  اا يا حَ   نِ وِ كَ   مع  بِ  ةغاثَ االستِ  عن مْسمَّ  عمي  تا ى مَّ  بُّ النَّ  َّنىا لمِّ عَ  -ج
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 (1)ي واألربعون رس الحاد  الد  

َلُقوَن ﴾تعالى:  ل الل  و  ق َ  :باب ُلُق َشي ًئا َوُهم  ُيخ  ر ُكوَن َما اَل َيخ   (2)﴿ أَُيش 

ْتعاااااىل هااااو اخلااااالِ  اتُ  َِ  ،كْهااااو املالِاااا ،قساااابحان   ر عمااااى ْالقاااااَِّ  ،عاءَ الاااادُّ ع ْهااااو الااااذي ًساااا
ْحاادَ باااََّ معِ لِ  قُّ حِ ْذااو املسااتَ  ،ةِ ااجابَاا ْاألنبِ َعاان املّلئِ ْغاايه ِماا ،ه   ْغاايِ ة    باااََّ العِ  قُّ حِ تَ ِسااهم ال ًَ ياااء 

 .هِ لِ جِ ْعَ   ِ فِ عِ ضَ لِ 
 هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ين ُّٱقاااااااااااااااااا  ات تعااااااااااااااااااىلا  -1

 [.192-191]األعرا ا  َّ  خب حب جب
 ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث ُّٱْقولااا  تعااااىلا  -2

]ْاااااااااااااااااطرا  َّ ني  مي زي ري ٰى ينىن نن من زن  رنمم ام يل ىل مل يك
13-14.] 

 :فردات  عاني المُ مَ 
 عناهامَ  ةمَ ل  الكَ 

  ِ باََّ ك العِ    مع اتِ رِ شِ ن ًُ عمى مَ  يخٍ بِ وِ ْتاَ  إنعارٍ  ذاَُّ فِ استِ  كونِر شِ ًُ مَ 
 رِ ِِ التَّ  وا ِ   اليت عمى نَ رَ شِ يا هي القِ ِِ طِ القِ  يِِ طِ قِ 

 :رس  ر الد  ناص  عَ 

 :ز  عاج   خلوق  مَ ب   قٌ ل  عَ ت َ  ركُ الش  
ْبنيَّ ّلهلِ م ْضَ ذِ مِ ذِ   املشركني عمى جَ سبحانَ  اتُ  ْبَّخَ  ُ ْمَّناا ال تاامُ  ،هذه األ ناَِّ  لَ جِ  عَ م، 

 ْذلك بَِّناا ، ا عبوََّ من تعون مَ 

                                           
 مهدا  الدَّرِ ا (1)
ْحَده منَّ  طااِلبُ ال نيِّ باَ ًاُ  من -  .اَت هو املسَتِحقُّ لِمِعباََِّ  
 .ًُابَاِرِهن الطااِلُب عمى بُطّلِن الشِّر ِ  من -
ِْن اتِ  من -  .ًُاِثِبَت الطااِلُب َعِجَل املعبوَّاِت ِمن َّ
َِذ عنوان الباِب ِمن مضِون اآلًة، ْسيِيت ك عدَّ  مبواب قاَِّمة جعل املؤِلف ترجَة الباب آًَةا قرآنِيَّة. (2)  ًَؤ



116 
 00مبحث الرابع: البحار واألنهار ال 00

َْمااال ختمُاا -1  مي زي ري ٰى ين ﴿، قااا  تعاااىلا  َ باااََّ العِ  قُّ حِ تَ ِساان ال َيمُااق ال ًَ ق شاايئاا، 

 . ﴾  ىي ني
 .﴾  ىي ني ﴿ة، قا  تعاىلا وقَ خممُ  -2
 .﴾ مئ خئ حئ جئ ﴿وها، قا  تعاىلا عُ دِ ن ًَ مَ  رَ اِ يع نَ طِ ستَ ال تَ  -3
 .﴾ حب جب هئ ﴿ذا، قا  تعاىلا سِ فِ ناَ  رَ اِ ال تستطيع نَ  -4

ْعماى منَّ  ِ رِ الشِّا طاّلنِ ة عماى بُ لَّ ن مقوى األَِّ هذا مِ  منَّ  بَ ًِ ال رَ    هاو بااََّ العِ  قُّ حِ تَ ِساالاذي ًَ  ، 
ْن سِ دِ حِّ ه املوَ باََّ ر عِ اُ نِ ر الذي ًاَ بِّ ق، املدَ ا ِ ق، الرا ات، اخلالِ   واه.ًن َّ

 شركين:على المُ  د  والر   ،ركالش   الن  ط  ة على بُ عَ ين القاط  راه  البَ 
ْتعااااىل منَّ  مِااارب اتُ  ْحااادَ  كَ مِ ُِ االااا سااابحان   ْجِ لااا   ْتَاااِْ رُّ َااااًااات تَ  قِ ياااع اخلِماااه،  ، ْذاااو هِ يِ دبِ   

مساااهِ ة كاملمااكِ يَّاابوبِ الرُّ  فاتِ ِااابِ  هِ َِّ رُّ َفااتاَ   لِ باااََّ معِ لِ  قُّ حِ املسااتَ  ْالُقااالاادُّ  ،  ْلقااد عمااى ااجابَاا  ِ رَ دِ عاء،  ة، 
ْجُ  ةِ عَ ن مرباَ تمك املعبوَّات مِ  لِ جِ تعاىل عن عَ   اتُ مِرَب   ا ٍ م

 يف ىف يث ﴿ياا، قااا  تعاااىلا ِقااْلااو كااان حَ  ءٍ يِ ك مَّىن َشااإذ ال متمِاا ؛كِ مِ ُِ اَّ الاادَ َعاا -1

 .﴾ىق
 .﴾ يك ىك مك لك  اك ﴿عاء، قا  تعاىلا الدُّ  اهِ َّ مسَ دَ عَ  -2
ايب لِ جِ ة، ْذاي ال تساتَ جابَ عماى االساتِ   ِ رَ دِ َّ الُقادَ عَ  -3  ىل مل ﴿ ن َّعاهاا، قاا  تعااىلاَِ

 .﴾ مم ام يل
 نن من زن ﴿ة، قاااا  تعااااىلا ياَماااًذا ًاااوَّ القِ دِ ن عابِااام ِمااارَّ بَااااتَ هاااذه املعباااوَّات تاَ  منَّ  -4

 .﴾ ىن

ْإثبااتِ بااََّ عِ  طاّلنِ ة ك بُ عَ ل نا ِ ْذذه َّالئِ  ال َيربناا بِ دَ ِحاَْ  تِ   ِ بااََّ العِ    غاي ات،  ب واقِاعَ ه، 
ْتعاىلا  يٍ بِ َِ  لُ ثِ ا مِ آهلِ ْمَ  مورِ األُ  ْهو ات سبحان    .﴾  مي زي ري ٰى ﴿ِبا، 

 :األسئ َلة
 لِّ ن ُكاط ِمابِ نِ م، استاَ ذِ فِ عِ م ْضَ هِ لِ جِ عمى عَ  ا ًد ُّ   مبِ ْنِ ن َُّ مِ  ًنَ وِّ تعاىل املدعُ  اتُ  فَ  َ ا َْ 1 

 فاتان تمك الاِّ مِ  ةا فَ ة  ِ يَ الِ ن اآلًات التا مِ  ةٍ آًَ 
  000000000000000. ﴾ يك ىك مك لك  اك ﴿قا  تعاىلا  -1
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  000000000000000 ﴾ ىق يف ىف يث ﴿قا  تعاىلا  -2
  000000000000000 ﴾ مم ام يل ىل مل ﴿قا  تعاىلا  -3
 ة.يامَ القِ  ََّ وِ ًذا ًاَ دِ املعبوَّات مع عابِ   حا َ نيِّ ا باَ 2 
ِِ ا مِ 3   ن عمىاهِ رِ ر  باَ ك هلذا الدَّ تِ راسَ َِّ  ّل ِ ن 
  .باََّ معِ لِ  قُّ حِ هو املستَ  اتَ  منَّ  -1
 . ِ رِ ّلن الشِّ طِ بُ  -2
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 (1)اني واألربعون رس الث  الد  
ُلُق َشي ًئاتعالى:  ل الل  و  تابع: باب ق َ  ر ُكوَن َما اَل َيخ  َلُقوَن ﴾ ﴿ أَُيش   َوُهم  ُيخ 

ْساامَّ  اامَّ  بُّ ( عاان منااس قااا ا ُشااجَّ النَّاا يُحِ الاَّاا ْك ) -3 ت رَ ِسااْكُ  دٍ ُحاامُ  ََّ وِ م ًَاااى ات عمياا  
]آ   َّ هئ مئ خئ  حئ جئ ُّٱ؟ ْنللاااااتا " ذميَّ بِااااَشاااااجُّوا نَ  ٌَّ وِ ُ قَااااامِاااافِ كياااااف ًاُ "   ، ْقااااا اتُاااايَّ باعِ رُ 

 [.128عِرانا 
ْسامَّ ات  امَّ  ع رساو َ   مِساْْي  عن ابن عِر رضاي ات عنذِاا منَّا -4 م ًقاو  إذا ى ات عميا  

ُْْ ن ُْ عَ ذم الِ المَّ " ن الفجران الركوه ك الركعة األِي  مِ   مِ ع رمسَ رَْ   عَ مسَِ " بعدما ًقو ا " ّلناا ّلناا 
اااالِ  اتُ  ْلااااك احلِاااااادبَّ ه، رَ دَ ن مِحااااَِ ْك  ،اآلًااااة َّ هئ مئ خئ  حئ جئ ُّٱ ْااااِنل  ات تعاااااىلا "، نااااا 

ْاًةا ًدعو عمى  َ  ْسُ ميَّ فوان بن مُ ر ايل بن عَ ذَ ة،  ْاحلاارِ ِِ  خئ  حئ جئ ُّٱ شااَّ، ْنللاتث بان هِ ْر 

 .(2) َّ هئ مئ

 فردات: عاني المُ مَ 
 عناهامَ  ةمَ ل  الكَ 

 ة.ِا َّ   ِ جِ ْالوَ   ِ مِ ك الرَّ  حُ رِ ا اجلُ جَّةُ الشا  ُشجَّ 
ْلإلنسان مربع يَّ نِ بعد ثَ  ن  سِ  هي كلُّ  ةيَّ باعِ الرُّ   ات.يا باعِ رُ ة، 

 ٌَّ وِ ُ قَاااااااااااامِاااااااااافِ كيااااااااااف ًاُ 
 مذُ ياَّ بِ وا نَ جُّ شَ 

 م.ذِ يِّ بِ م إىل نَ ِتِ عاَّ  مع إساءَ ْالسَّ  ل هلم الفو ميا كيف حياُ 

 رِ ن األِمااااالااااايس لاااااك ِمااااا
 ءٌ يِ شَ 

ْجِ وِتُ عِ  ََّ املراَّ هناا ليس لك إالا   م.هُ ذاََّ م 

                                           
 مهدا  الدَّر ا (1)

 َعِبٌد ُشرَِّ  بِالرِّساَلة. مى ات عمي  ْسمَّ  مَّ من ًُاَوضُِّ الطااِلُب منَّ رسوَ  اِت  - 
 احلِدًِث منَّ اهلداًََة بَِيِد اِت تعاىل. من ًَستَاِنِبط الطااِلُب ِمن - 
 من ًسَتِد َّ الطااِلُب عمى بُطّلِن ِعباََِّ  غِي اِت. - 

ْاه البخاري برقم ) (2)  (.4070، 4069ْر
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 :س  ر  الد   رُ ناص  عَ 

 :الل   باد  ن ع  م   دٌ ب  عَ   سولُ الر  
ْتاَ سالَ الرِّ بِ    اتُ َْ شرَّ  اتِ  باَِّ ن عِ مِ  دٌ بِ عَ   سو ُ الرَّ  ْتَ حِ ي الوَ قِّ مَ ة،  ْهاذه مَ ا ِ مناالِ   ِ يغِ بمِ ي،   ةٌ لَانلِ ، 

َِ مِ عَ  ْمع هذا ْذو ال ميمِ ةٌ ي ال ضرا فِ   ناَ سِ فِ ناَ ك لِ ،   اا.عاا 

 :موسل   عليه الل ىصل   سول  الر   الءُ ابت  
  راح،ِْجاا ،بَ اااائِ ْمَ  ، ٍ رَ َماا نِماا ةَّ رِ َشااالبَ   ُ وارِ الَعاا ًاا ِ عتَِ تَ  رٌ َشاابَ  مْساامَّ  عمياا  ات ى اامَّ  سااو الرَّ 
 ات ى امَّ  يبَ ِ امُ  ْقاد  ،معدائِا مًادي عماى حاانْاالمتِ  ّلءِ االباتِ  نِما دٍ حُ مُ   ِ َْ لِ غَ  ك ل  لاَ حَ  كِا
 عمياااا  ات ى اااامَّ  ْقااااا   ،تُاااايَّ باعِ رُ  ترَ ِسااااْكُ   ،ُساااامِ رَ  جَّ ُشااااا هِ دِ َسااااجَ  نِماااا نِيِ عَ ِضااااوِ مَ  ك مْساااامَّ  عمياااا 
 مِذامِ عِ ِْ  ماع هلام  ِ عاََّ ْالسَّا  ِ وِ الَفا و َ ُااحُ  دَ عَ باِ تَ اِساحياُث  « ذميَّ بِانَ  واجا َشا ٌَّ وِ قَاا ُمِ فِ ًاُ  كيف»امْسمَّ 
 ى امَّ  لا   ا داَْ َعا ا ِ الناا دِّ مَشا نِما كاانوا  ارِ العفا  نمِ  نيِ نِ يَّ عَ مُ  خا ٍ مشِ  ةِ ّلثَ ثَ  عمى عاََّ  م،ذِ يِّ بِ نَ بِ  هذا
 ِتموَ ِعااااََّ  إالا  عميااااك لاااايسا مي، َّ هئ مئ خئ  حئ جئ ُّٱ ا ولِااااقَ بِ  اتُ   بَااااعاتاَ َْ  م،ْساااامَّ  عمياااا  ات
 . مذاَّهُ ْجِ 

 ات ى امَّ   تَالَ نلِ مَ  نيِّ بَااتاُ  ْاآلًة ،املرسمني ديِّ ْسَ  اخلمق لُ مْضَ  هو مْسمَّ  عمي ات  ى مَّ  سو ْالرَّ 
 ْااّل ،ءٌ يِ َشاا رِ ِماااألَ  نِماا لاا  ْلاايس ،رَّ الضااا  ِساافِ ناَ  عاان عًاادَْ  ال  ،ْرسااولُ  اتِ  دُ ِبااعَ   ْمنَّاا ،مْساامَّ  عمياا 
ْن نِما دبَاعِ ْياُ  لا  اتُ  ذاامَ عَ جَ  الايت  تِاعانَ مَ  قَ وِ َْاا  عِ ِْ رَ بِ  ْي  وُّ مُ الغُ  جيو ُ   قِّ َحا ك هاذا كاان  ْا ذا ،اتِ  َّ

 . ىلِْ مَ  بابِ  نمِ  اخلمق نمِ  هرُ ياِ ْغَ  مْسمَّ  عمي  ات ى مَّ  اتِ  رسو ِ 

 : الباب   يثأحاد   نم   ةٌ طَ بَ ن  ست َ مُ  روسٌ دُ 
 هااؤالء  ساابحانَ  ات هاادى ْقااد ،بَ ِيااالغَ  ممَااعِ ًاَ  ال رٌ َشاابَ  مْساامَّ  عمياا  ات ى اامَّ  سااو َ الرَّ  منَّ  -1

 . مذُ إسّلمُ  نَ سُ ْحَ  مْسمَّ  عمي ات  ى مَّ  عميذم َّعا الذًن ةِ ّلثَ الثَّ 
 اتِ  دِ يَااابِ  ْاااالقموب ،ّل ِ ْالضَّااا رِ ِفاااالعُ  ك ىمتااااََّ  ْإن رِ معااااِْ لِ  اتِ  ةداًَاااهِ  نِمااا ِ ِ اليَااا َّدَ َعااا -2
 . سبحانَ 
اَِ تَ ْيَ  م،م ااِبُ  ماا مُ َمااألُ   َ رِ ِعاتاَ ْلِ  ،وابِ الثَّا ًللَ جَ  واينالُ لِ  ياءباألنبِ  ّلءِ االبتِ  قوهِ ُْ  إثبات -3  واسا

 . مِبِ 
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ُِّ  رِبِ الاَّ بِ  يمِّ حَ التَّ  -4  .اتِ  إىل  ِ وَ عِ الدَّ  يلِ بِ سَ  ك ىاألذَ  لِ ًْ

 :األسئ َلة
ْن نِمااا  ِسااافِ ناَ لِ  كميمِااا ال رٌ َشااابَ  مْسااامَّ  عميااا  ات ى ااامَّ  بُّ النَّااا -1    دمَحااا راذُكااا .شااايئاا  اتِ  َّ

 . ذلك عمى نياهِ الربَ 
 ؟ َّ هئ مئ خئ  حئ جئ ُّٱا تعاىل اتِ   ِ وِ قَ بِ  املراََّ  بنيا  -2  
  3-  ِِ  ا اليةالتا  العبارات لمك
 ا...................................هوا جا الشَّ  -م

 ا............................... هيا ةيَّ باعِ الرُّ  -ب
 راذُكاا  ،يَ ثِااكِ   رَب ِْعاا دْوائِاا مْساامَّ  عمياا ات  ى اامَّ  سااو مرَّ لِ  ثدَ َحاا ْمااا دُحاامُ   غاالَْ  ك -4  

 . نذامِ  نِي تاَ اثنَ 
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 (1)عون ث واألربَ ال  رس الث  الد  
ُلُق َشي ًئا َوُهم  تعالى:  ل الل  و  تابع: باب ق َ  ر ُكوَن َما اَل َيخ  َلُقوَن ﴾ ﴿ أَُيش   ُيخ 

ْسامَّ ْْي  عن ميب هًرر  رضاي ات عنا  قاا ا قااَّ رساو  ات  امَّ  -5 م حاني منال  ى ات عميا  
م، عُ َسااْا منفُ تَ اِشا -مْ كمِااة حنوهاا  -ًرش ر قُاعَشاًااا مَ  »قاا ا َّ زت رت يب ُّٱ عميا ا

ة يَّ فِ شاايئاا، ًااا َ اان ات ب ال مغاا  عنااك ِمااا  باان عبااد املطمِّاان ات شاايئاا، ًااا عباااال مغاا  عاانعم ِماا
 َِّ ْسامَّ ات  مَّ  ة رسو ِ ع ًْاا ْاطِ ِما غا  عناكِ م ال مُ ى ات عمي   ان ات شايئاا،  ا ة بناتَ َِ َِّ ي  مِ َسا دٍ  
 .(2) « شيئاا  ن اتِ   عنك مِ غِ ال مُ  تِ ئِ ن مايل ما شِ مِ 

 :فردات  عاني المُ مَ 
 عناهامَ  ةمَ ل  الكَ 

  .تُ يمَ بِ نون، مْ قَ َِّ األَ  ي ِ ا بنو مبِ لِ جُ   الرَّ يَ شِ عَ  كيتَ شِ عَ 
  .تِ ْطاعَ  اتِ  يدِ وحِ تَ بِ  ذابِ ن العَ اوها مِ مِّ َِ  معُ سَ ْا منفُ تَ اشِ 
 ن مايل.ب مِ اطمُ  ن مايلي  مِ مِ سَ 

 :رس  ر الد  ناص  عَ 

 :يد  وح  الت  ب   جاة  الن   صولُ حُ 
ْتعااااىلا ثااااالا لقولِاااجيعااااا امتِ  ا ِ الناااا  ِ وَ ِعاااًاااااا عماااى ََّ رِ حَ  كاااان   َّ مه جه ُّٱ  سااابحان  

اابَ مُ   ِ وَ عِ الاادَّ  بِ واِجاا، ْقاااَّ بِ [2]ًااونسا  ْنَااشِّ ملااا نَاااراا   قا ألَّناام مَحاا ؛ تِاارابَ قَ    عمياا  األماار ب نااذارِ لَ ذًراا، 
]الشاااعراءا  َّ زت رت يب ُّٱ، كِاااا قاااا  تعااااىلا يِّ وِ نيَ ْالااادُّ  ً ِّ   الااادِّ ْإحساااانِ  هِ ربِّ بِااا ا ِ الناااا

َِ  « شايئاا  ن اتِ غ  عنعم مِ م ال مُ عُ سَ ْا منفُ اشتَ  »ّلااًرشاا قائِ قُ  جع  [214 ن ااوها ِمامِّ ميا 

                                           
 مهدا  الدَّرِ ا( 1)

َِل  -  ْالَع  الاااحل.من ًَِستَاِنِبط الطااِلُب ِمن احلِدًِث منَّ النَّجاَ  ال ًُال إالا بِالتَّوِحيِد 
 ال ًغ  عن مَحٍد ِمن اِت شيئاا. من ًَِسَتِد ا الطااِلُب عمى منَّ الرَّسوَ   - 
 بعد َمِوتِ  ِشِرٌ  مكرَب. من ًُاِثِبت الطااِلُب منَّ َُّعاَء النَّبِّ  - 

ْاه البخاري برقم )( 2)  (.4771ر
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ااْالعَ  ياادِ وحِ ات بالتَّ  ذابِ َعاا  ْاألنسااابِ  ِاااَّ عمااى األحسااابِ ال االعتِ  جااا ِ النَّ  نُ   مَثَاااحل؛ ألنَّاال الااااَِ
 ئاا.يِ شَ  ن اتِ  مِ ِ  غِ ْ َّنا ال تاُ 

 شيئاً: ن الل  م   ه  ت  رابَ ي عن قَ ن  غ  ال ي ُ  سول الر  
ْعَ َِّ عَ   سو ُ ناَّى الرَّ  ْممرَ تَ َِّ    اْالعَ  يادِ وحِ التَّ بِ  ذاب اتِ ن َعاذم ِمااوا منفسَ م من َيمِّ هُ  ،   لِ َِ

ُِ الاااا ال تُ ذُ عُ فَ ناِ م مناا  ال تَاااذِ تِ رابَ َّ قَاارَّ َجاااحل، ْ اااتِ  ن عااذابِ م ِماايذِ نِجاام  َِ ن هااي َماا  ِ ذارَ النااابِ  صَّ ، ث 
ك ع عنذاا ماا ميمِا  ال مينَا؛ ألنَّا« تئِ ن ماايل ماا ِشا ِمايِ  مِ َسا »ْقا  هلاا(  ةَِ   ْاطِ تُ ابنَ  من  ) ةٌ عَ ضِ بُ 
ْالَفااا اهلداًَاا. ممااان املااا ِ ِماا ْالنَّ اجلنَّاابِ   ُ وِ ة  ال  ، ْاا ن كااان ن اتِ  ِمااب إالا ار ْااّل ُتطمَاان الناااجااا  ِمااة، 
َِّ فَ ناِ ًاَ  ال اباِ تَ َِّ   ال عَ ع ع ىل. ن بابِ هم مِ   ْغيُ تَ نَ     م

َّعاه ِما بِّ ق بالنَّ مَّ عَ ن تاَ عمى مَ  ةٌ جَّ حُ  ْهذا احلدًثُ  ْن ات لِ ،  ع عنا  َْ دِ ع لا ، مْ ًَافَ ِشايَ ن َّ
ب، ْ نَّ العُ  ْممَ سبحانَ    اتُ مَ رَّ  الذي حَ ر  األكرَب هذا هو الشِّ  ْر ْمَ حذِ التَّ بِ    يَّ بِ نَ  رَ  ،  ن ًر من ، 
ْعَ اتَ   َ رَ عَ   ه.دَ حِ ل  َْ  ًنَ الدِّ  صَ ْمِمَ ، ركاءِ ق عن الشُّ اخلالِ  هَ لَّ ناَ  قَ مِ اخلَ   َ رَ ، 

 :األسئ َلة
 .« عمسَ ْا منفُ اشتَ  »اقول   ًد ُّ  ا عّلََّ 1 
 ة.يحَ حِ ااجابة الاَّ  مِ قِ رَ   َ وِ حَ   ا رَ ع َّائِ ا ضَ 2 

ااا  ْاطِ تِاااالبنَ  ساااو  الرَّ   ِ وِ ن قَاااايد ِمااافِ نساااتَ  ن ماااايل ماااا ي  ِمااامِ َسااا »ا-رضاااي ات عنذاااا  -ة َِ
 يةاالِ التا  األمورَ  « شيئاا  ن اتِ ال مغ  عنك مِ  ،تِ ئِ شِ 

 .ن املا ِ ك مِ ة ما ميمِ َِ   ْاطِ تِ نَ ع عن اباِ مينَ   با النَّ  -1
ْالفَ اهلداًَ  -2  ن ات. مِ ب إالا طمَ ال تُ  ةِ   باجلنَّ وِ ة 
ْنِ ه مِ عاءَ َُّ  باملخموقِ  قَ مُّ عَ التاَّ  نَّ م -3  .مكرَب   ٌ رِ شِ  اتِ  ن َّ
ااوَ ك هلااذا الباااب كيااف تاُ تِ راَسااَِّ  ن ِااّل ِ ا ِماا3  َّ ثّلثَاا -  ك جِّ ق ن تعمَّااَماا -ر ة مسااطُ حااد

بَ ع عن  العُ َْ دِ يَ َّعاه لِ   بِّ النَّ بِ   ؟ ْر
 (1)ابع واألربعون رس الر  الد  

                                           
 مهدا  الدَّر ا( 1)
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 َّ  من  خن حن جن يم  ُّٱقوله تعالى:  :باب

ااا ْكاااذلك ، نَ وِ َيَشااا  َياْونَااا اتِ  بااااَِّ عِ  نِمااا ةُ َعااااملّلئِ  ْاتالسَّ  ْك ،املخموقاااات نِمااا هااااْغيُ  ِا
  ِ بااََّ معِ لِ  قُّ حِ املساتَ  هاو اتَ  ْمنَّ  ، ِ بااََّ معِ لِ  هااْغيِ  املخموقاات هاذه حقاقِ اساتِ  َِّ دَ َعا عماى ةاللَاََّ  ذلك
ْن هْحدَ   . واهسِ  َّ

 » اقاا  مْسامَّ  عميا  ات ى امَّ  بِّ النَّا عان - عن  ات رَضيِ  -  ر هًر ميب عن ُحيالاَّ  ك -1
ااا ك رَ األِمااا اتُ  ىَضاااقَ  إذا  عماااى ةٌ مَ ِسااامِ سِ  كَِنَّااا   لقولااا  ناا عاِضاااُِ  ابِجنحتذااا ّلئعاااةملا َرَبتِ َضااا ءِاالسَّ

 َّ ىي مي خي حيجي يه ىهمه جه ين ىن من  خن حن جن يم ُّٱ ذلااااااااك مهُ ذُ ُفااااااااناِ ًاَ  نوافِ َ اااااااا

 نفياُسا  فَ َْ ا ، ٍ عِ باَ َق وِ ْاَ   عضُ بَ  هعذا عِِ السَّ  قُ تَِ سِ ْمُ  ،عِ ِِ السَّ ُق تَِ سِ مُ  ذاعُ َِ َْيسِ . [23]سبِا 
َِ  يذامقِ ًُ  ث  ،ًتَ  نمَ  إىل يذامقِ ْيُ  ة،َِ مِ العَ  عَِ سِ ْيَ   ،عِ م ابِ  بني ََّ َْبدَّ  ا،ذَْ حرَّ َْ   ِ فِّ عَ بِ   نَما إىل راآل
ااا نِ ساااالِ  عماااى يذاااامقِ ًُ  حاااَّت تَااا ً ااا  ُ َكااامََّر  ْرمباااا ن،العااااهِ  مْ راحِ السا ااا ،يذاااامقِ ًُ  من قبااال بذاالشِّ  اْرمبَّ
 كااذا  ،ْكااذا كااذا  ََّ وِ ًَااا لنااا  قاا قااد ملاايس ا قاااْيُ  ة،بَااكذِ   ةئِاام معذااا بعااذِ ْيَ   ،َكااِر دِ ًُ  من قباال قاهاالم

  .(1) « ءِ ِاالسَّ  نمِ  مسُِعت اليت ةَِ مِ العَ  ِتمكَ ُق بِ دَّ اَ يُ ْاَ  ؟ ْكذا

 :فردات  ي المُ عان  مَ 
 عناهامَ  ةمَ ل  الكَ 

  ةِ عَ املّلئِ  وبِ مُ قاُ  عن هُ لَ الفَ  ًلَ  ِ مُ  مموِبِ عن قُ  هَ لِّْ اُ 
ا وانفِ الاَّاْ  فوان،َ ا عماى مةَسامِ سِ  املسِوهِ  بِّ الرَّ  تَ وِ  َ  كِن فوانة عمى  َ مَ سِ مِ   سِ كِنَّ 

 . سُ مَ مِ األَ  رُ احلجَ 
  ةعَ املّلئِ  موبِ قُ  ك  ُ وِ القَ  ذلك يميضِ  ص،َيمُ  هم ذلكذُ فُ ناِ ًاَ 
 . نيياطِ الشَّ  نمِ  ةعَ املّلئِ  ّلَِّ عَ لِ  فُ طِ املختَ  عِ ِِ ق السَّ تَِ سِ مُ 

 مماهَلا ذاَْ حرَّ 
                                                                                                                            

 .يحِ الوَ بِ  اتِ  مِ مُّ عَ تَ  عند ةعَ املّلئِ  فَ عِ ضَ  طااِلبُ ال فَ ًاِ  من -
 .مهُ ْغيَ  ةعَ املّلئِ  دَ بَ عَ  نمَ  عمى ََّّ الرَّ  طااِلبُ ال طبِ نِ تاَ سِ ًَ  من -
 .ةْالعذانَ  رِ حِ السِّ  ّلنَ طِ بُ  طااِلبُ ال فًعشِ  من -

ْاه (1)  (.4800) برقم البخاري ر
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 .  عِ م ابِ  بني رَّقَ ْ  عِ َّ بني م ابِ دَّ بَ 
 . بِ يِ الغَ  مَ مِ عِ  يعِ دَّ ًَ  الذي هو نالعاهِ 

 :رس  الد   رُ ناص  عَ 
 :مونَ رَ ك  مُ  بادٌ ع   ةُ كَ الئ  المَ 
ْتعاىل املّلئعة مِ سبحانَ  اتُ  قَ مَ َِ  ْمعطاهُ    ْالعمَ ن القوَّ م مِ ن نور،   هو،   إالا ُِ ِة ما ال ًعمَ   

ْاألُ ياااابوبِ فات الرُّ ن ِ ااالااايس هلااام ِمااا ْن لِ مُ  بااااٌَّ بااال هااام عِ  ؛ءٌ يِ ة َشااايَّااالوهِ ة  ، كِاااا قاااا  اتِ  ةِ طاَعااانقااااَّ
ْتعاىلا   [.6]التحرما  َّحف جف مغ جغ مع جع مظ حط ٱُّٱسبحان  
ااامَ ْالعَ   ِ وَّ ن الُقاااِمااا م اتُ ة عماااى ماااا معطااااهُ َعاااْهاااؤالء املّلئِ   ن اتِ ِمااا يَ حِ م إذا مسعاااوا الاااوَ ة ْااا َّنَّ َِ

ًُْ ًفلَ  ُِ  ةا بَااايِ ْهَ  يِااااا تِ عمِ ذم الُغشااايا تَ يبُ ِااااعاااون  ماااوِبم عااان قُ  هُ لَ الَفااا  ، ْااا ذا  ا َ لِاااوِ قَ عاناا لِ ِضااالااا ، ْ
ْذااااااااااو  َّ ىي مي خي حيجي يه ىهمه جه ين ىن من  خن حن جن يم ُّٱلون بياااااااااانذم ساااااااااااءَ تَ ًاَ 

ْقول  احلقُّ   احلقُّ سبحانَ  ْعُ الاذا  وا مُاا عُ جاوهِ مان جياع الوُ  لُ العامِ  وُّ مُ ل  العُ  ﴾ مي خي ﴿ ،   وا مُاات، 
ْعُ رِ دِ القَ  ال معِ الذي ال مكرَب  ﴾ىي﴿ رِ ذِ القَ  وا مُ ،   م.مَ  من  

 ه:دَ ح  وَ  ة  بادَ لع  ل   ق  ح  تَ س  ه هو المُ سبحانَ  اللُ 
 اتِ  إْاراَِّ  جاوبِ عماى ُْ  ٌُ ْاِضا رهاانٌ ْبُ  ةٌ َّاللَا ﴾ َحَّتَّ ِإَذا ُْالَِّه َعاِن قُامُاوِِبِمِ  ﴿  سبحان  ك قولِ 

ْعمااى بُ باااََّ العِ بِ  ْالغُ لَ ْالَفاا   لاا  اخلااو ُ رِ ِعاان ًاَ َماا نَّ ة؛ إذ إَعااة املّلئِ يَّااوهِ ملُ  ّلنِ طِاا ،  ُ مُ ِاااال ًَ ي ِشااه 
َِ يَّ إلهلِ لِ  ْاستَ هُ دَ بَ ن عَ ة، ْ ْنِ م مِ عاهُ ِبم، مْ ََّ  غاثَ م،   .األكرَب   ِ رِ ك الشِّ  عَ قَ ْقد َْ  اتِ  ن َّ

قَ ع عُ طَ قِ إَّنا تاَ  " ك هذه اآلًةامِاءِ ْقد قا  بع  العُ   ". بِ مِ ن القَ مِ   ِ رِ الشِّ   ِ رَ جَ شَ  ْر

 :ع  م  الس   او قُ ر  تَ س  ومُ  انُ ه  الكُ 
 رِ األمِ ة بِاَعااملّلئِ  عون ًادُّثَ َِ ِساموا إىل حيث ًَ اِ حَّت ًَ   ٍ عِ باَ  ذم ْوقَ ني بعضُ ياطِ ب الشَّ كَ ِرً اَ 

ااا ي  اتُ ِضاااقِ الاااذي ًاَ  اااونَااامقُ ِاء، ث ًُ ك السَّ ااان ْرمباااا مَّرَ ر مْ العااااهِ احِ   إىل السا ااا ذابُ   الشا  يطانَ الشَّ
ِسَتِقَ 

ُ
امِ العَ  ماكَ تِ لِ  امل ا(1)  قَارَ حِ ذاا، َِْ قبال إلقائِ  ِاءِ ن السَّات ِماَعاة الايت مسُِ َِ ْرمبَّ امِ ى العَ ا ملَقا،  ة قبال َِ

ْإالا َِ ن احلعِ سبحان  ك ذلك مِ  ِا تِ ذاب لِ   الشِّ كَ ٍر دِ من ًُ    .بحانَ   سُ فوتُ  ّْل ًُ ة، 

                                           
 [.18]احلجرا  َّ  جي يه ىه  مه جه ين ىن ُّٱقا  تعاىلا  (1)
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 :ل  لباط  ل   ة  يفَ ع  الض   فوس  الن   لُ و  ق َ 
امِ ماع تماك العَ  رُ احِ مْ الساا نُ العاهِ  بُ عذِ ًَ  ة بَاة كذِ ني مائِاياطِ الشَّان   ِمايُّالِ ة الايت ملقاهاا إليا  َْ َِ

ًْااالِ ًَْ  اااذِ ِعااانقص، مْ ًَ ًاااد  ااامِ ماااع العَ  يطانُ ب الشَّ ااا مهااالُ  رُّ تَااااة، ْيغَ بَاااة كذِ ذا مائِاااقَ رَ تاَ ة الااايت اِساااَِ   ِ فَ السَّ
ْاحِ مرَّ   ِ قِ دِ ن  ِ ن مِ العاهِ قون بِ مَّ عَ تاَ ، ْيَ فو ِ النُّ  عا ِ ْضِ  ْاجلذلِ  ْمماا مائة كذِ دَ     ْنَ ربِ عتَاة ّْل ًَ بَ  ، 

ْالشَّ  ْالعذانَ حِ  ، ْالسِّ كمُّ   ق    حَ عمى منَّ   ُّ دُ ال ًَ  ن احلقِّ مِ  ءٌ لِ إذا كان ْي  جُ  ءُ يِ ِبا،   ِ   ِبامَ  لٌ ة باِطار 
 .يمِ مِ العَ  باتِ  رِ فِ عمى العُ 

 : اآلية في ةدَ الوار   الل   فات  ص   يانُ بَ 
 يااقُ مِ ًَ  ماا عمااى ْتعااىل  ساابحانَ  تِ  وِّ مُاالعُ  ةفَ ِ ااا مهاا ساابحان  اتِ  فاتِ ِ ا نِماا تانِ فَ ِ ا اآلًاة ك

  جبّللِا قِ ئِاالّلا   ِ جِ الوَ  عمى شاء مَّت شاء إذا ًشاء مبا ممَّ عَ تَ ًاَ  سبحان  ْذو العّلَِّ  ةفَ ْ ِ   ،تِ َِ مَ عَ بِ 
 . تِ َِ مَ ْعَ 

 :األسئ َلة
  َّىي مي خي حيجي يه ىهمه جه ين ىن من  خن حن جن يمُّٱٱاتعاىل ات قا  -1  
  ؟ موِبمقُ  عن هَ لِّْ اُ ا معىن ما -م

ل إىل اتِ  نمِ  يَ حِ الوَ  تعَ مسِ  إذا ةعَ املّلئِ  حا َ  بنيِّ  -ب  . ّلَّالسَّ  عمي  جرًب
 . تعاىل اتِ  فاتِ  ِ  نمِ  نِي تاَ فَ  ِ  ةاآلًَ  نمِ  طبِ نِ استاَ  -ج
 .  حِ ضِّ َْ  ،يمٍ مِ عَ  رٍ مِ مَ  عمى رهانٌ ْبُ  ةٌ َّاللَ  ﴾ َحَّتَّ ِإَذا ُْالَِّه َعِن قُاُموِِبِمِ  ﴿ا ك قول  تعاىلا2 
 ا اليةالتا  باراتالعِ  نمِ  يارِ االِتِ بِ  راغاتالفَ  امل -3  
 (  رجَ احلَ  – ارالنا  - املاء - ر الشِّ  - بيِ الغَ  - ورنُ  - فعِ الضَّ  - نيطِ  -  وَّ القُ  )
ااامَ ْالعَ ....... نِمااا مْمعطااااهُ  ،.........نِمااا ةَعااااملّلئِ  اتُ  قِمَااا -م ااامَ عِ ًاَ  ال ماااا ةَِ  هاااو إالا   ُِ

 . سبحان 
 . ساألممَ ............. هو فوانالاَّ  -ب
 .................  ك عقَ َْ  ْقد ةعَ باملّلئِ  غاثَ تَ اسِ  نمَ  -ج
 ..................  مَ مِ عِ  يعِ دَّ ًَ  الذي هو نالعاهِ  -ه
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 (1)عون س واألربَ رس الخام  الد  
  َّ  من  خن حن جن يم  ُّٱٱله تعالى:و  تابع: باب ق َ 

تعااىل من  اتُ  إذا مراََّ  »اوا  بن مسعاان رضاي ات عنا  قاا ا قاا  رساو  ات ْعن النَّ  -2
ْات منا  رَ ت السَّ ذَ َِ ي مَ حِ الوَ ام بِ مَّ عَ ر تَ اِ مِ األَ ي بِ وحِ ًا  ن ْااا ِماوِ َِ   ا ًدَ دِ َشا -  ا دَ ِعامْ قاا  رَ  - ةا َفاجِ ِااا

ْاتِ ع ذلاك مهال السَّا. ْ ذا مسِ ْجلَّ  علَّ  اتِ  ا اعِ  ِا َِ َا  َماداا. ْيعاون مْا جا ْا ُسارا قوا ْ   ع رمَسان ًْر
ااال، ْيُ جِ  ااامِّ عَ رًب ااال عماااى املّلئِ  ، ث ميااارُّ   مباااا مراََّ يِاااحِ ن َْ ِمااا   اتُ ُِ   ساااِلَ  ِاءٍ َسااابِ  رَّ ِاااا َمااامَّ ة، كُ َعاااجرًب
لبُّ ذاا ماذا قا  رَ تُ عَ ّلئِ مَ  لا قا  احلَا نا ًا جرًب ذام مُّ ْيقولاون كُ  ،يبِاالعَ  يُّ مِاْهاو العَ  قَّ ؟ ْيقو  جرًب
ل. ْياَ  لَ ثِ مِ   . »(2) اتُ  هُ رَ مَ ي إىل حيث مَ حِ الوَ بِ  ًلُ ي جربِ ذِ تَ نِ ما قا  جرًب

 :فردات  ي المُ عان  مَ 
 معناها الكلمة

ْتعاىل.بارَ تَ  بُّ يذا الرَّ ضِ قِ اليت ًاَ  ًع  ك جيع األمورِ  يحِ الوَ م بِ مَّ تعَ     
 عميذم. يَ شِ غُ  قواعِ  ُ 
ا سَ َِ  ْارا َِ  ْاملراَّ هناا ط مِ قَ رَّ  ًن.دِ ْا ساجِ رُّ َِ ن معمى، 

 رس:ر الد  ناص  عَ 

 :وجل   عز   ن الل  م   موات  الس   فُ و  خَ 
اامَ العَ بِ  ٌَّ رِّ َفااتاَ مُ  ْجاالَّ  عاالَّ  اتُ  ْجيااع مااا ك العااون ِاِضااْاجلااّل ِ  ةِ َِ م مبااا شاااء مَّاالاا ، ْاا ذا تعَ  عٌ ، 

ااِااايذا، تُ ِضااقِ مااور الاايت ًاَ   ك جيااع األُ يِااحِ ن َْ ِماا   ًدَ دِ   َشاادَ ِعااة، مْ رَ َفااجِ رَ   ِ ّلِماان كَ ِوات ِماايب السَّ
اااا منااا  ساابحانَ َِ  ْهَ ْو ْهااذا ََّ بَااايِ    ٌُ َ اا يااالٌ لِ ة لااا ،  ااا عماااى منَّ  ًر ختاااا ُ اتِ  ع كاااّلََّ َِ ِسااتَ  ِواتِ السَّ  ، 

                                           
 مهدا  الدَّر ا( 1)
ْاسِتحقاَق  لِمِعباََّ . من - ة اِت  َِ  .ًُابَانيِّ الطااِلُب عَم
ِشَيِة اتِ  طااِلبُ ال طنبِ تَ سِ ًَ  من - َِ  .ِمن احلدًث ُْجوَب 
 .ًُاِثِبَت الطااِلُب َعَدَّ اسِتحقاِق مَحٍد غي اِت شيئاا ِمن الِعباََّ  من -

 (.3/516تفسي القرآن العميم البن كثي ) (2)
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ْقاااد م(1)منااا  ااامِ هاااذه املخموقاااات العَ    منَّ تابِااا  ك كِ سااابحانَ  رَ ِبَاااا،  َِ ااامَ   عَ رِ دِ ة تُاااي ااارَ  ةَ َِ ْتُ ِبِّ ح  بِّ َساااا 
 ري  ٰى ين ىن نن من زن رن ممام يل ىل مل  يك ىك مك ُّٱسااااااا ، قاااااااا  تعااااااااىلا دِّ قَ ْتاُ 

 [.44]ااسراءا  َّ  حئ جئ يي ىي نيمي زي
اااا اااا  عمَ رِ دِ يِااااة تُاااامِ ِوات العَ ْإذا كاناااات السَّ ْهااااي جاااااَّات ْعيااااف ال َياُْااااختاُْاااا اتِ  ةَ َِ     

 ني.املسعِ  يفُ عِ الضَّ  اانسانُ 
ْاخلاااو َ ْإجّللَااا اتِ  يمَ تعِمااا إنَّ  ْإذا الرَّ   ِ رِ ْتَاااا اعااااتِ الطا  لِ ِعاااإىل ِْ  دَ ِباااع العَ َْ دِ منااا  ًَااا    ماااات، 

 .ذواتِ الشَّ  قَ رَ حِ مَ  بَ مِ القَ  اخلو ُ  نَ عَ سَ 

 :الل   نَ م   ة  كَ الئ  المَ  ةُ يَ ش  خَ 
ْهَ عمِ تَ  جوَِّ السُّ بِ  رُّ ختِ  اتِ  ّلَِّ كَ   اهِ عند مسَ  ةُ عَ ق املّلئِ عَ ُتاِ  َِ  ةا بَ يِ يِاا  ااا منا ، ْيعاون مَّْ ل  ْ   ْو

الُ جِ  ث ميارُّ  ،رٍ ِمان مَ   إلي  مباا مراَّ ِماسبحانَ  ي اتُ وحِ ّلَّ، ْيُ ًل عمي  السَّ ربِ   جِ ع رمسَ َْ رِ ن ًاَ مَ  عماى  رًب
ْكُ ةِ عَ املّلئِ  الُ ؟ ْيقاو  جِ  ًالناا ًاا جربِ بُّ ذااا مااذا قاا  رَ تُ عَ ّلئِ   مَ لَ َِ َسا ِاءٍ سَ  بِ ِا مرَّ مَّ ،   ا قاا  احلاقَّ رًب

لُ ما قا  جِ  لَ ثِ م مِ ذُ ي، ْيقولون كمُّ بِ العَ  يُّ مِ ْهو العَ  لُ ي جِ ذِ تَ نِ ، ْياَ رًب  اتُ  هُ رَ َماإىل حياث مَ  يِ حِ الوَ بِ  رًب
 . ِ رِ ْاألَ  ِاءِ ن السَّ مِ  ْجلَّ  علَّ 

 ه:دَ ح  وَ  ة  بادَ لع  ل   هُ حقاقُ ت  واس   الل   ةُ مَ ظَ عَ 
ْمَ وِ َِ   ِ ّلِماااكَ   اهِ عناااد مَسااا ةُ َعااااملّلئِ  قُ عَ ِااااالاااذي تَ  ْجااالَّ  عااالَّ  اتَ  إنَّ  اااةا ذابَاااْااااا  ْالسَّ ِوات عماااى ، 

ْسااعَ تِ َِ مَ عَ  َِ  ةا بَاايِ ن ْيذااا هَ ق َمااعَ ًُِْااا فُ ُجاارِ تاَ  ذاتِ ذااا  اااا مِ لاا  ْ   ِ بااااََّ معِ لِ  قُّ حِ هااو املسااتَ ْإِجااّلالا ناا  ْو
 ب عمينا إْراَّه ِبا.ه، ْالواجِ ْحدَ 

ال عَ رِ إذ ال جيو  شَ  َِ ِما ًكٌ رِ َشا تِ  لَ َعاّلا من جيَِ قِ عاا  ْجياعُ تِاباََّ   ك عِ ِقامِ ن  لا ،  بااٌَّ عِ  قِ اخلِما  ، 
ْتعاىلا   [.93]مرما  َّ لك خك حك جك مق حق  مف خف حف جف ُّٱقا  سبحان  

                                           
 حتجت هب مب خب حب جب هئ مئخئ حئ  جئ يي ىي ني مي ُّٱقاااا  اامااااَّ البغاااوي ك تفساااي قولااا  تعااااىلا  (1)

اا  74]البقاار ا  َّ جح مج حج مث هت مت  خت ُِ [ا" ْاا ن ِقيااَل احَلَجاار َجاااٌَّ ال ًَاِفَذاام ْعيااف َيَشااى؟ ِقيااَلا اتُ ًَاِفَذ
ْاجلِاعة منَّ ِت ِعِمِاا ك اجلِاَّات ْسائِرش احليوانات ِساوى الُعَقاّلِء ال ًَِقاف َْمِذُهب مهِل السُّنَّة   َْاَيِخشى بِ ْذاِم . 

َِشِ  ْ ٌُ َْتِسِبي [ 41]الناورا  َّخص حص مس  خس حس جسمخ جخ ُّٱَيٌة كِا قا  تعااىلا عمي  غُي اِت، ْمذا َ ّلٌ  
ْجلَّ ". )معا  التنًلل ) َِ  ِت علَّ   ( بَِتَارُّ (.1/85ْيِجب عمى املرِء ااميان ِب  ًَِْعُل ِعِم
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 :األسئ َلة
 مبا مَ تعمَّ  ْ ذا ل ، عِاضِ  نوِ العَ  ك ما ْجيع ،ْاجلّل ِ  ةَِ مَ العَ بِ  ٌَّ رِّ فَ تاَ مُ  ْجلَّ  علَّ  اتُ  -1  

 ...  من  ختا ُ  اتِ  كّلََّ   عَِ سِ تَ  ِواتالسَّ  ْ نَّ   يِ حِ َْ  نمِ  شاء
  ؟ يِ حِ الوَ  مساهِ  عند ِواتِ السَّ  يباِ ًُ  الذي ما -م

  ؟ ذلك ًد ُّ  عّلََّ  -ب
 ا ةيَ الِ التا  ةلَّ األَِّ  نمِ  يلٍ لِ ََّ  لِّ كُ   نمِ   ا دَ ْائِ  جِر خِ تَ اسِ  -2  
 ري  ٰى ين ىن نن من زن رن ممام يل ىل مل  يك ىك مك ُّٱٱقاااااااااااااااااا  تعااااااااااااااااااىلا -م

  [.44]ااسراءا  َّ حئ جئ يي ىي نيمي زي
  [.93]مرما  َّ لك خك حك جك مق حق  مف خف حف جف ُّٱٱقا  تعاىلا -ب
 
 

 


